SpiffX tecknar avtal om integration av Take5 hos den afrikanske
lotterioperatören AfroMillionsLotto
Avtal med Ofertas365, bolaget bakom den afrikanske lotterioperatören AfroMillionsLotto
Integration och marknadsföring av Take5Live i Nigeria
Första avtalet med lotterioperatör
Stor marknad och distribution via ett 20-tal nigerianska elitfotbollsklubbar
Spiffx, som utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar, har tecknat sitt första avtal med en
lotterioperatör. AfroMillionsLotto (https://www.afromillionslotto.com/) är en lotterisajt som drivs av Ofertas365 och har en ledande position för
lotterier och casinospel i Nigeria. AfroMillionsLotto är kund till Twelve40, som är en ledande plattform för lotterier och direktspel som SpiffX
nyligen tecknade avtal om integration med.
Avtalet med Oferta365 gäller integration och marknadsföring av SpiffX spelpaket Take5Live, som är ett innovativt mobilbaserat fotbollsspel
som ger spelarna möjlighet att satsa på om det blir mål i en utvald match inom de närmaste fem minuterna. Avtalet ger Oferta365 rätt att i sex
månader från lanseringen av Take5Live vara ensam lotterioperatör att erbjuda produkten på den nigerianska marknaden.
Lennart Gillberg – tf VD och styrelseledamot i Spiffx AB sade: "Det här är ett genombrott för Take5-paketet då avtalet visar att det är ett
intressant spel för såväl sportspelsoperatörer som telekom- och lotterioperatörer inklusive casinospel. Det betyder att vår strategi att satsa på
hybridspel är riktig. Avtalet med AfroMillionsLotto ger oss tillgång till en marknad på 180 miljoner invånare i Nigeria och en mycket intressant
distribution bland annat via AfroMillionsLottos avtal med ett 20-tal stora fotbollsklubbar i Nigeria”.
James Leppard – CEO på Ofertas365 sade: ”Vi är glada att kunna lansera Take5-spelen exklusivt i Nigeria. Spelen är ett utmärkt tillskott till
vårt spelerbjudande på AfroMillionsLotto. Spelets inspel-upplägg, det vill säga att det går att spela under matchens gång, och dynamiska
funktioner passar perfekt för vår publik och partners. Särskilt de 20 klubbar i den nigerianska professionella fotbollsligan som vi samarbetar
med".
Om Ofertas365
Ofertas365 Limited är företaget bakom AfroMillionsLotto och affärsidén är att hjälpa idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer på
tillväxtmarknader att samla in pengar via lotterier och realtidsspel. Ofertas är ett noterat bolag med huvudkontor i London. Se hur lotterisajten
fungerar här https://www.afromillionslotto.com/.
För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
Lennart Gillberg, tillförordnad VD och styrelseledamot
tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018. kl. 09:00 CET.
SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en
handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till
marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com. 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 marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

