
SpiffX AB skriver avtal med Cheza Gaming Ltd för lansering av
Take5Live och utveckling av bettingprodukter för den afrikanska
marknaden
SpiffX har idag på morgonen träffat avtal med Cheza Gaming Ltd från Kenya. Cheza Gaming Ltd är verksamt på den afrikanska marknaden
och är licensierade för spel i Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC och Uganda. Cheza Gaming Ltd är en ledande sportbetting- och
speloperatör i regionen vilken nu kommer att erbjuda sina kunder SpiffX:s Take5Live via sina varumärken.

- Vi letar alltid efter nya och passande produkter för att engagera våra kunder och för att särskilja oss från våra konkurrenter. Vi är väldigt
glada över att samarbeta med SpiffX och ser fram emot att rulla ut deras produkter på de marknader vi är verksamma på, säger Barney
Barrow, Styrelseordförande och CEO på Cheza Gaming Ltd, i en kommentar.

- Vi är fantastiskt glada över att inleda ett partnerskap med Cheza Gaming och för möjligheten att komma in på den afrikanska
bettingmarknaden med våra produkter. Marknaden i de afrikanska länderna drivs i huvudsak av mobilen och av lägre belopp vid varje
speltillfälle. Idag finns det inte många europeiska bolag etablerade i Afrika men många tittar med stort intresse på denna tillväxtmarknad, säger
Lennart Gillberg medgrundare och säljansvarig på SpiffX och fortsätter:

- I vissa afrikanska länder har utvecklingen av sportbetting utvecklats mycket snabbt och den fortsätter att öka i snabb takt. Vår indexmarknad
och Take5Live uppfyller de krav som marknaden efterfrågar. Att kunna erbjuda betting med lägre insatser och att också kunna få en betydligt
högre utdelning än att bara köpa ett vanligt odds från en traditionell operatör är ett plus på den afrikanska marknaden. Dessutom så bedrivs
oftast sportsbetting i Afrika i ett socialt sammanhang vilket gör vår Tak5Live extra intressant. Vi ser fram emot partnerskapet och emot att få ta
fram nya spännande produkter tillsammans med Cheza Gaming.”

Planen är att redan under de kommande månaderna lansera Take5Live i Kenya som första steget i samarbetet. 

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 08:30 CET

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för
handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför
konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med
licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North
och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.


