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Superbet ny exklusiv distributionspartner i 

Rumänien 

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") meddelar att avtal ingåtts med 

Rumäniens största operatör Superbet om distribution av Bolagets iGaming-produkter. 

Avtalet inbegriper därtill att Superbet tillhandahåller Gaming Corps kommande Multiplier-

spel inom ramen för iJect-serien exklusivt på den rumänska marknaden i tre månader. 

Gaming Corps samarbete med Superbet avser distribution av samtliga Bolagets innevarande och kommande spel inom 

affärsområde iGaming via aggregator. Avtalet inbegriper även att Superbet erhåller exklusivitet på den rumänska 

marknaden för Bolagets spel inom den nya kategorin Multiplier Games. Bolaget har för närvarande tre spel i pågående 

produktion inom ramen för den nya produktlinjen iJect. Ersättningen till Gaming Corps sker via vinstdelning och ingen 

prognos avseende intäkter från samarbetet med Superbet kan ges i det här läget. 

 

”Med Superbet som välkommet tillskott till Bolagets växande lista över operatörer tar vi ett betydande steg framåt i 

arbetet med att bygga upp Gaming Corps distributionskapacitet. Superbet är en stor, tongivande aktör och dagens avtal 

kommer ha inverkan på den totala omsättningen på Gaming Corps spel. Med detta avtal fortsätter vi på den anslagna 

vägen med strategin att addera fler exklusiva partnerskap och därmed säkerställa att våra spel får en framträdande 

position gentemot slutanvändarna.” säger Juha Kauppinen, VD för Gaming Corps. 

 

”Vi välkomnar Gaming Corps till Superbet, det är ett ungt, drivet utvecklingsbolag med en spännande portfolio. Jag tror 

att Gaming Corps utbud, och då specifikt de framtida spelen inom Table Games och Multiplier Games, kommer visa sig 

framgångsrikt hos våra målgrupper.” säger Nicholas Yu, Live Casino and Gaming Content Manager, Superbet 

 

Superbet grundades 2008 med ett erbjudande inom livesport, virtuell vadslagning och lotterispel. Digitala kasinospel 

tillkom senare och under de senaste åren har Superbet blivit den mest dominerande aktören i Rumänien, med en 

ungefärlig marknadsandel inom onlinecasino på ca 40%. Vid sidan av Rumänien fokuserar Superbet även på Östeuropa 

och då framför Polen där företaget just nu växer. 

 

Kategorin Multiplier Games är relativt ny och på framväxt inom kasinospelsgenren, där förlagor i form av så kallade 

”krasch-spel” inom kryptovaluta utgör inspiration till funktionaliteten som bygger på att satsa på ett objekt i rörelse. När 

objektet rör sig uppåt eller framåt ökar insatsmultiplikatorn, och spelaren måste snabbt besluta om att antingen lämna 

spelrundan tidigt eller stanna kvar för högre potentiell vinst. Spelen är snabba och intuitiva och efterfrågan har ökat den 

senaste tiden, där en stor del av vad som gör spelen populära är den kollektiva effekten. Spelarna kan följa andra 

spelares val att stanna kvar eller lämna inom samma spelomgång, något som bidrar till att göra den här typen av spel 

spännande och attraktiva.  

För mer information, vänligen kontakta 

Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com 

Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com  

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00 

 

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är 

angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande. 


