
 

 

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova 
Fondkommission AB. 
 
Gaming Corps is a small, global developer focusing on Gaming, iGaming and interactive entertainment. The company is based in Uppsala, 
Sweden with a development studio in Malta. Our goal at Gaming Corps is to create innovative videogames, casino games and compelling 
interactive entertainment experiences while ensuring our shareholders a high return on investment. Our collective expertise developing high-
quality software on mobile, PC and console, combined with our drive to excel, allows Gaming Corps to bring creative original titles and world-
class intellectual property to life and into the hands of consumers globally 
 
www.gamingcorps.com    ir@gamingcorps.com 

GAMING CORPS INGÅR SAMARBETE 
MED GLOBALA AKTÖREN EVERYMATRIX 
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag 
ingått avtal med den globala aggregatorn och spelleverantören EveryMatrix för 
distribution av Gaming Corps iGaming-produkter. Parterna kommer påbörja den tekniska 
integrationen omedelbart. 

”Det är verkligen spännande att ingå samarbete med en global aktör som EveryMatrix. Jag har 
uppskattat våra samtal under perioden som avtalet diskuterats, EveryMatrix är ett ambitiöst 
företag vi ser fram emot att arbeta med. Vi ser också stora möjligheter i partnerskapet vad gäller 
att etablera gemensam vinning över tid. Nu är den primära målsättningen att snabbt få på plats 
den tekniska integrationen, vi har gemensamt med EveryMatrix tagit fram en strategi för att 
genomföra det på ett smidigt sätt.” säger Juha Kauppinen, VD. 
 
EveryMatrix är en global B2B-aktör inom iGaming som tillhandahåller mjukvara för online kasino, 
vadslagning, digitala betalningar och integrationslösningar. EveryMatrix har flertalet licenser och 
certifikat som medför att de kan agera världen över. Företaget har avtal med flertalet operatörer 
till vilka Gaming Corps produkter kan distribueras. 
 
Parterna kommer att påbörja den tekniska integrationen omedelbart så EveryMatrix kan 
tillhandahålla marknaden Gaming Corps kommande produkter. Ersättningen till Gaming Corps 
sker genom vinstdelning, Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter 
från samarbetet. 
 
”Jag vill önska Gaming Corps varmt välkomna, det gläder oss att utöka EveryMatrix’s växande 
affärsområde för online kasino med ytterligare en spelutvecklare. Gaming Corps är ett ungt 
bolag med en intressant roadmap framför sig, vi ser fram emot att vara en del av den.” säger 
Amund Stensland, COO of CasinoEngine at EveryMatrix 
 
För mer information om EveryMatrix besök gärna: www.everymatrix.com 
 
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com 
Erika Mattsson, Kommunikationschef 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. 
 


