
Spiffbet förvärvar Bellis Casino
Spiffbet tar över det danska onlinekasinot Bellis Casino
Förvärvet innebär tydliga synergier med Spiffbets kasino Goliath

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Bellis Casino (”Bellis Casino”) för totalt 20 500 Euro. Transaktionen innebär att Spiffbet förvärvar domänen
belliscasino.dk med tillhörande kunddatabas från det brittiska bolaget Tau Marketing Services (”Tau Marketing”) samt belliscasino.com
med tillhörande kunddatabas från MGV Group ApS.

Bellis Casino är framförallt aktivt i Danmark och har under de första nio månaderna 2020 uppnått ett spelaröverskott (Net Gaming
Revenue) om knappt 2 miljoner kronor . Omsättningen har minskat något under året. Spiffbet gör bedömningen att Bellis Casino kommer
ge ett vinstillskott till bolagets befintliga verksamhet. Härutöver finns det tydliga synergier i det att både Goliath Casino och Bellis Casino är
kunder hos Aspire Global.

”Att ta över Bellis Casino är en affär som passar in i vår verksamhet i och med att vi äger Goliath Casino som också finns på Aspire
Global. Bellis Casino ger oss också en närvaro på den reglerade danska marknaden där varken Metal Casino eller Goliath Casino är
etablerade. Ambitionen är att införliva Bellis Casino i vår befintliga verksamhet och att växa detta onlinekasino tillsammans med våra
övriga kasinon.” säger Spiffbets VD Henrik Svensson i en kommentar.

”Vi tror att Spiffbet som ny ägare till Bellis Casino kommer ge en nytändning för varumärket. För oss var detta ett viktigt kriterium när vi
sökte en ny ägare till Bellis Casino.” säger Tau Marketings VD Jamie Walters.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl 08:37 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärkena Metal Casino och Goliath Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet
Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino och Goliath har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig
spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som
passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa
verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified
advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.


