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Supersjuan och Platskampen registrerade som 
varumärken för FSport AB (publ)

Patent- och registreringsverket (PRV) har godkänt Supersjuan och Platskampen som nationella 
varumärken. Registreringarna gäller i upp till 10 år.

FSport befinner sig i en expansiv fas, där bolaget har för avsikt att lansera travspel under 
produktnamnet Platskampen och jackpotspel för fotboll under namnet Supersjuan inom Daily 
Fantasy Sports. Bolaget har en stark tilltro till de nya varumärkena, och ser en stor efterfrågan av 
innovativa spel på marknaden.

“Att kunna erbjuda jackpots inom Daily Fantasy Sports är en viktig faktor för framtiden, dels för vårt 
kunderbjudande men även för spelformen i stort”, säger bolagets medgrundare Björn Hofvendahl, 
COO på FSport AB.

FSport är en svensk licensierad spelutvecklare som erbjuder spel inom genren Daily Fantasy 
Sports, en spelform som varit populär i USA och Storbritannien i över 15 år. Bolagets spel är enkla, 
underhållande och utmanande - med “action” i realtid under ett sportevenemang och riktiga 
pengavinster i potten.

”Supersjuan och Platskampen är exempel på hur vi utvecklar vår position på marknaden genom 
nya varumärken, där ett bredare utbud innebär att vi kan nå fler spelare. De nya varumärkena 
skapar en tydlig profilering för bolaget, med målsättningen att de ska bli etablerade hushållsnamn 
och generera nya intäktsströmmar framöver. Det ska bli mycket spännande att följa deras 
utveckling på marknaden”, säger Staffan Lindgren, VD på FSport AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Lindgren, VD
E-post: staffan.lindgren@fsport.se
www.fsportgroup.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4672-252 34 51
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se
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Om FSport AB

FSport AB är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar 
underhållande mobila sport-spel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily 
Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut "fantasilag" med verkliga sportutövare, vars 
prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. 
Genom sin medieverksamhet och portalerna 1X2.se och Trav.se är bolaget även leverantör av 
spelartrafik till den svenska spelbranschen. 
www.fsportgroup.com
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