
Lanserar betting i Litauen
Sedan slutet av förra veckan erbjuder Enlabs betting online för den litauiska marknaden på spelportalen Optibet.

I oktober 2018 lanserades Optibet i Litauen med ett strategiskt beslut om att positionera sig som det största nätkasinot på marknaden. Optibet
erbjuder idag det största spelutbudet inom casino och utvidgar nu produktutbudet med betting. Efterfrågan på betting är stor och lanseringen
är ett steg mot att bli en helhetsleverantör även i Litauen. Med en uppgraderad egenutvecklad bettingprodukt lanserad, finns stora möjligheter
till högre kundrekrytering, ökade intäkter, förbättrad vinstmarginal och en generellt mer diversifierad intäktsmodell.

Den litauiska spelmarknaden har endast sju licensierade aktörer online, och ett licenskrav är bland annat att en speloperatör har landbaserad
verksamhet. Enlabs driver sedan tidigare 21 spelbutiker i landet, alla under varumärket Optibet.

”Lanseringen av vår egenutvecklade bettingprodukt är en mycket viktig milstolpe för Optibet i Litauen. Litauen har den största populationen i
Baltikum och är den marknad där vi ser störst tillväxtpotential i hela regionen. Att vi nu kan leverera en bredare produktportfölj ger oss stora
möjligheter att accelerera vår tillväxt. Vi har tydliga indikationer om hög efterfrågan på betting i Litauen vilket gör mig optimistisk för framtiden.
Det har varit en strålande insats av teamet, och nu gäller det för oss att få ut produkten till marknaden och fortsätta erbjuda Litauens bästa
kundservice", säger Miko Salo, Chief Commercial Officer på Enlabs.

Robert Andersson, VD och koncernchef, fortsätter: ”Detta är en nyckellansering för hela Enlabs. Att vi nu erbjuder betting i Litauen betyder
såklart mycket för vår verksamhet i landet men är även ännu ett stort steg mot att vara den självklara helhetsleverantören i ”The Baltics and
beyond”. Det påvisar styrkan vi har inom hela organisationen men framförallt bevisar det vår tekniska kompetens när vi nu lanserar en
nyutvecklad bettingprodukt på vår nya dynamiska plattform. Det betyder att den nya plattformen blir en konkurrenskraftig helhetsprodukt, som
i långa loppet kommer leda till betydande effektivitetsvinster i hela organisationen.”

Optibet är Enlabs största varumärke som erbjuder casino, livecasino, betting, poker och bingo till kunder i Baltikum och närliggande
marknader. Optibet har positionerat sig som en helhetsleverantör i Baltikum med hög varumärkeskännedom genom exempelvis sponsoravtal
med högstaligan i såväl fotboll som ishockey i Lettland. Optibet innehar spellicenser i Estland, Lettland, Litauen, Malta, Curacao och Sverige
och ser regelefterlevnad och ansvarsfullt spelande som en självklarhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson

VD- och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se / +371 2 7327810

Miko Salo

Chief Commercial Officer

miko.salo@enlabs.se / +358 45 114 5531 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming,
Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar
nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq
First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se


