
Spiffbets SuperNopea lanserar
sportsbook i Finland

• Spiffbets finska varumärke SuperNopea lanserar Sportsbook i Finland
• Lanseringen kommer lägligt i samband med att Finlands herrlandslag i fotboll för

första gången i historien deltar i fotbolls EM
• SuperNopea erbjuder efter lanseringen ett fullständigt spelutbud med både betting

och kasino

SuperNopea är Spiffbets finska flaggskeppskasino med en stor bas av aktiva spelare.
SuperNopea betyder supersnabbt på finska och varumärket är helt anpassat efter finska
spelares preferenser. I samband med den historiska EM-debuten för finska herrlandslaget i
fotboll lanserar nu Spiffbet en sportsbook tillsammans med Metric Gaming på SuperNopea.
Efter lanseringen kommer SuperNopea att erbjuda finska spelare en fullständig spelupplevelse
med både betting och kasino. Rent tekniskt är produkten likvärdig den som tidigare lanserades
nyligen på Turbovegas.

Maria Boelius som är Head of Casino Operations på Spiffbet ser mycket positivt på
SuperNopeas sportsatsning: ”Det kan inte vara bättre timing att lansera en sportsbook i
Finland. Det finska herrlandslaget spelar EM för första gången i historien och OS i Tokyo är
runt hörnet. Sportintresset är på topp i Finland! Produkten vi erbjuder kommer att förse våra
finska kunder med en smidig, snabb och underhållande spelupplevelse”.

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 Rhino Gaming,
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.

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.


