SpiffX tar brygglån för att investera i utveckling och
marknadsföring
Brygglånefinansiering med 6,5 MSEK för utveckling och marknadsföring
Möjliga finansieringsmöjligheter utvärderas
Lån från huvudägare och extern finansiär säkrar finansiering till årsskiftet
Styrelsen för SpiffX har beslutat att ta ett brygglån på 6,5 miljoner konor för att investera i utveckling och marknadsföring av bolagets
hybridspelsplattform.
Bolaget har tidigare meddelat att framgångarna på B-2-B-sidan för Take5Live-spelen har gjort att SpiffX har börjat känna av ett visst
produktionstryck. Detta har medfört att bolaget behöver förstärka finanserna för att kunna investera i utveckling och marknadsföring. För
närvarande har SpiffX avtal med fem plattformar och nio speloperatörer.
Bolaget utvärderar möjliga finansieringsmöjligheter och tar under tiden ett brygglån av huvudägare och extern finansiär som säkrar
finansieringen fram till årsskiftet.
Lennart Gillberg – VD i Spiffx AB sade: ”Brygglånet ger oss möjlighet att med full kraft arbeta vidare med utveckling och marknadsföring av
våra B-2-B-produkter. Jag håller fortfarande för troligt att vi kommer att kunna uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis med fem till tio
operatörer i full produktion. När vi är där vågar jag inte uttala mig om.”
För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018, kl. 11:20 CET
Om SpiffX
SpiffX är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på bettingmarknaden. SpiffX levererar innovativa mobilbaserade
hybridspel till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Med sina hybridspel har bolaget hittat
en egen nisch på marknaden som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i
dotterbolaget SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffX har även licens i
Storbritannien.
SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

