
Spiffbet ökar antalet kasinon på den
svenska marknaden

• Spiffbets kasinon Cashmio, BusterBanks och Zenspin har godkänts för lansering i
Sverige under Bethard Group Ltds svenska spellicens

• Ambitionen är att lansera inom två veckor

Spiffbet förstärker sin europeiska närvaro genom att öppna för lansering av Cashmio,
BusterBanks och Zenspin i Sverige under Bethard Group Ltds svenska spellicens för
kasinoprodukter. I och med Spelinspektionens godkännande kommer ytterligare tre av
Spiffbets varumärken att tillåtas att verka i Sverige. Ambitionen är att lansera inom två veckor.

Eftersom Spiffbet redan är verksamt på den svenska marknaden, både via Metal Casino och
via nyförvärvade Scandibet, TurboVegas och LiveLounge, och har god kännedom om
marknaden, bedöms den svenska satsningen inte medföra några betydande kostnader eller
risker. Spiffbets expansion på den reglerade svenska marknaden innebär således att bolaget
totalt kommer att ha sju kasinon verksamma i Sverige.

Spiffbets chef för kasinoverksamheten Maria Boelius säger: "Vi är glada över att komma i gång
med fler varumärken i Sverige. Metal Casino växer i Sverige och vi gör bedömningen att de
varumärken vi nu lanserar har en stor potential på den svenska marknaden.”

”Vi har hela tiden sagt att vi vill skapa synergier mellan våra varumärken. Att öka närvaron på
den svenska marknaden var en lågt hängande frukt. Vi har redan ett team för Sverige och nu
får de fler varumärken att arbeta med. Rent operationellt medför inte denna satsning några
större förändringar eller något betydande merarbete.”, säger Spiffbets VD Henrik Svensson i
en kommentar.

För ytterligare information:

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

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio,
Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis
Casino, Turbovegas och Scandibet 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, Manisol 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.


