GAMING CORPS INLEDER SAMARBETE
MED OPERATÖREN VIDEOSLOTS
INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller
”Gaming Corps”) har idag inlett samarbete med operatören Videoslots som kommer
tillhandahålla Gaming Corps digitala spelautomater. Initialt görs produkterna tillgängliga
via aggregatorn iSoftBet, i ett senare skede kommer det ske via direkt integration vilket
medför högre vinstandel.
Överenskommelsen med Videoslots inbegriper i ett första skede samma typ av affärsmodell som
den Gaming Corps tillämpar i samarbete med iSoftBet och ATG. Bolagets digitala spelautomater,
så kallade kasinoslots, kommer tillhandahållas Videoslots via iSoftBets GAP (Game Aggregation
Platform). Parterna är därutöver överens om att i ett nästa skede samarbeta via direkt integration
vilket innebär att Gaming Corps tillser distribution direkt gentemot Videoslots. Direkt integration
innebär en ny typ av affärsmodell med större andel av vinsten för Gaming Corps, och avtalet
med Videoslots utgör startskottet för arbetet med att utvärdera och etablera den tekniska
kapacitet som krävs.
”Samarbetet med Videoslots är positivt för Gaming Corps i två aspekter. För det första knyter vi till
oss en väletablerad, professionell operatör och ökar därmed exponeringen av Bolagets
produkter på marknaden. För det andra innebär det att vi utvecklar iGaming-affären med en ny
affärsmodell som inbegriper en högre vinstandel på våra kasinospel. Det innebär att Gaming
Corps från och med nu kommer söka samarbeten inom båda dessa affärsmodeller och därmed
breddar verksamheten. Parallellt med samtalen med Videoslots har införsäljningen tillsammans
med vår partner iSoftBet fortsatt med målsättningen att via dem lägga till fler operatörer och fler
geografiska områden.” säger Juha Kauppinen, VD
När en operatör tillhandahåller Gaming Corps produkter mot marknaden sker ersättningen i form
av procentuell vinstdelning. Skillnaden mellan att gå via en aggregator och att använda direkt
integration är att spelutvecklaren erhåller en högre vinstandel. Arbetet med utvärdering och
etablering av egen teknisk kapacitet för direkt integration har inletts. I det här läget avger Bolaget
ingen prognos om när affärsmodellen aktiveras utan information förmedlas när det blir aktuellt.
Videoslots är ett svenskt bolag baserat på Malta, licensierat av Malta Gaming Authority samt
Spelinspektionen. I dagsläget tillhandahåller Videoslots drygt 4000 olika spel från spelbolag som
Netent, Play´n GO, Betsoft och Yggdrasil med flera. Videoslots kan distribuera Gaming Corps
produkter utanför Sverige och Danmark under de perioder som de finns exklusivt på dessa
marknader via ATG. När Gaming Corps går live på Videoslots plattform kommer det meddelas
via Bolagets hemsida och sociala kanaler.
För information om Videoslots se www.videoslots.com/sv/about-us/
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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 är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps
nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.
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