
Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin
Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin i ett inkråmsförvärv där domän och övrig immaterialrätt överlåts
Ingen köpeskilling utgår
Zenspin har under perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 3,6 miljoner kronor
Verksamheten kommer att drivas av Spiffbets befintliga organisation på Malta

Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin från det maltesiska företaget Together Gaming ltd, som är plattformsleverantör till Spiffbet.
Transaktionen är ett inkråmsförvärv där Spiffbet tar över domänen zenspin.com, kunddatabaser och andra immateriella rättigheter. Ingen
köpeskilling utgår för förvärvet.

Zenspin är huvudsakligen verksamt i Europa och omsatte 3,6 miljoner svenska kronor under de första nio månaderna 2020. Zenspin
använder samma plattform som Spiffbets fyra varumärken inom Cashmio Group (Together Gaming). Zenspin kommer att drivas av
Spiffbets befintliga organisation på Malta utan några ökade kostnader. Spiffbet gör bedömningen att Zenspin under 2021 kommer att ge ett
vinstillskott till bolagets befintliga verksamhet. Övertagandet av Zenspin innebär att Spiffbet idag driver sammanlagt åtta varumärken inom
onlinekasino, där fem finns på  Together Gaming.

”Zenspin är ett kasino som kompletterar våra övriga varumärken hos Together Gaming - där vi redan har fyra kasinon och kan få
maximal synergieffekt. Mina medarbetare och jag ser verkligen fram emot att börja med en omarbetning av kasinot och fortsätta
vidareutveckla varumärket. Zenspin kommer att bidra till ökad lönsamhet och har bra potential att växa framöver.”, kommenterar chefen
för Spiffbets kasinoverksamhet, Maria Boelius.

”Det känns bra att överlämna Zenspin till Spiffbet-teamet. Hela transaktionen visar att vårt samarbete med Spiffbet fungerar mycket bra.
Vi är övertygade om att Spiffbet i ett fördjupat samarbete med oss kan ta Zenspin till en ny nivå.” säger Together Gamings
försäljningschef Klas Rosenqvist.

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 2 december 17:05 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Wishmaker, Goliath
Casino och Bellis Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets
onlinekasino 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, Goliath Ltd,
Mozebra 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.


