SpiffX (under namnändring till Spiffbet) tecknar intentionsavtal
med en av Afrikas största speloperatörer
Memorandum of understanding gällande långsiktigt partnerskap med Supabets i Sydafrika
Utveckling av ett antal specifika sportorienterade online och landbaserade spel samt gemensamt marknadsföringsinitiativ
De nya spelen lanseras först i Afrika med en efterföljande lansering i Europa
Målsättningen är lansering i Afrika före årsskiftet
SpiffX (under namnändring till Spiffbet), som utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino
och Spiffbet Games, har skrivit på ett ”memorandum of understanding” med den sydafrikanska speljätten Supabets.
Supabets och Spiffbet har kommit överens om att utveckla ett antal specifika online- och landbaserade spel för retailmarknaden. De nya
spelen bygger dels på Spiffbets Take5Live-spel, dels på de nyligen förvärvade casinospelen. De nya spelen kommer att ha en kombination av
rörliga och fasta odds.
Spelen lanseras först i Afrika med en efterföljande lansering på europeiska marknader. Ambitionen är att spelen lanseras i Afrika före årsskiftet
och de europeiska marknaderna följer därefter.
Det gemensamma initiativet innebär att Supabets gör en betydande investering i utvecklingen och marknadsföringen av de nya spelen,
samtidigt som ett partnerskap skapas som innebär att de båda bolagen delar på de rörliga intäkterna.
"Jag och vårt team ser avtalet med Supabets som ett genombrott för Spiffbet. Det är resultatet av drygt ett års intensivt arbete med att ändra
vår affärsmodell från B2C till B2B. Partnerskapet är stort för oss”, säger Lennart Gillberg, VD på Spiffbet.
”Vi är mycket glada över avtalet med Spiffbet. Vi delar deras syn på hur vi ska utveckla nya spel. Tillsammans har vi en ambition att driva
utvecklingen i branschen och jag ser fram mot att se resultatet av vårt samarbete”, säger Glenn Marcus,ansvarig för Supabets R&D-Team.
Om Supabets
Supabets, som är en av de största speloperatörerna i Afrika, drivs av Intelligent Gaming (Pty) Ltd som är ett Sydafrikabaserat bolag med
tusentals anställda, många affiliates och miljoner av betalande spelare över hela Afrika. Supabets är en ledande pan-afrikansk bookmaker
som är verksam på flera marknader med ett starkt fokus på fotboll.
För ytterligare information:
Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018, kl. 08:30 CET
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
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.

