
 

 

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 AVTAL MED 
OPERATÖREN GOLDEN REELS 

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) meddelar 
härmed avtal ingåtts med operatören Golden Reels B.V. för distribution av iGaming-
produkter. Distributionen kommer ske via direkt integration.  

Gaming Corps har idag knutit ytterligare en operatör till Bolaget genom att avtal signerats med 
operatören Golden Reels B.V. Bolagets digitala spelautomater, så kallade kasinoslots, kommer 
distribueras till Golden Reels via direkt integration. Det innebär att samarbetet inte går via en 
aggregator som teknisk mellanhand. Enligt tidigare kommunikation har Bolaget inlett arbetet 
med att säkra den interna kapacitet som krävs för att genomföra direkt integration. 
 
Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning, Bolaget kan i det här läget inte göra 
någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Golden Reels B.V.  
 
”Golden Reels är en nystartad operatör som just nu arbetar på att etablera sin produktportfölj. 
Här ser vi möjligheter för Gaming Corps att följa med på den resan i ett tidigt skede och få bra 
exponering för våra spel. Stort lycka till önskar vi Golden Reels och välkomna som partner till 
Gaming Corps.” säger Juha Kauppinen, VD.   
 
För mer information om Golden Reels, vänligen besök: www.goldenreels.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. 


