SpiffX (under namnändring till Spiffbet) tecknar avtal med brittisk
spelplattform
Avtal med brittiska spelgruppen 1X2 Network
Integration av Take5Live och casinospel på plattformen 3PI
Spelen blir tillgängliga för operatörer på nyckelmarknader världen över
SpiffX (under namnändring till Spiffbet), som utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino
och Spiffbet Games, har skrivit avtal med den brittiska spelgruppen 1X2 Network. Avtalet gäller integration av såväl hybridspelen Take5Live
som några av casinospelen på 1X2 Networks spelplattform 3PI.
Affären innebär att SpiffX spel blir tillgängliga för speloperatörer världen över via 3PI-plattformen, tillsammans med spel från andra kända spel
från spelutvecklare som Playson, Oryx, Habanero och GameArt. Titlarna blir även tillgängliga via plattformen WeAreCasino, som nyligen gick
ihop med 1X2 Network.
"Integrationen med 1X2 Networks 3PI-plattform är ett mycket viktigt avtal för oss då det gör våra spel tillgängliga för operatörer på
nyckelmarknader runt om i världen. Vi tror att det här partnerskapet blir framgångsrikt för alla inblandade”, säger Lennart Gillberg, VD på
SpiffX.
”SpiffX är ett fantastiskt tillskott för vår 3PI-plattform och kompletterar vår nuvarande portfölj. Denna affär stärker vår spelportfölj med mer
kvalitet och innovativt innehåll för våra partners och deras spelare. Det gör oss till en "go to place" för unika och spännande spel”, säger
Kevin Reid, Chief Commercial Officer på 1X2 Network.
Om 1X2 Network
1X2 Network är det nya paraplyet för företagets 1X2gamings grupp av företag. 1X2 Network är ett oberoende mjukvaruföretag med säte i
Storbritannien, som har varit en föregångare inom spelutveckling sedan 2002. Utöver att ha flera utvecklingspartners från tredje part, är
gruppen ledande vad gäller HTML5-utveckling med en varierad portfölj av sportspel, bordsspel och spelautomater. I 1X2 Network ingår den
nya Iron Dog Studio-varumärket som producerar högproducerande slots tillgängliga för Storbritannien, Malta, Gibraltar, IOM och Italien. Läs
mer här: https://1x2network.com/
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Om SpiffX (under namnändring till Spiffbet)
SpiffX utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan
skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har SpiffX hittat en
egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och
SpiffXCuracao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffXhar även licens i Storbritannien.
SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

