Gaming Corps ingår brett avtal med
marknadsledande pionjär Betsson Group
INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag 21 juli 2021
ingått avtal med Betsson Group, marknadsledande pionjär inom iGaming. Avtalet inkluderar utveckling av
ett exklusivt casinospel, skräddarsydd anpassning av kommande mutiplierspel inom iJect-serien och
blackjackspel för flertalet av Betsson Groups varumärken, samt distribution av Gaming Corps hela
spelkatalog via aggregator iSoftbet.
Gaming Corps har ingått avtal med Betsson Group avseende ett för Bolaget omfattande samarbete. Avtalet inbegriper i huvudsak tre
delar varav den första avser distribution via iSoftbets aggregatorplattform av Bolagets alla iGaming-spel till Betsson’s hel- och delägda
onlinecasinon under varumärken så som Betsson, Betsafe och NordicBet. Den andra delen avser att anpassa och skräddarsy kommande
multiplierspel inom iJect-serien samt blackjackspel för flertalet av Betsson’s varumärken. Den tredje delen avser skräddarsydd utveckling
av en helt ny typ av spel som kommer erbjudas exklusivt via Betsson Groups onlinekasinon.
Ersättning till Bolaget från samarbetet med Betsson Group sker via vinstdelning. Bolaget gör bedömningen att samarbetet bör ha en
väsentlig inverkan på Gaming Corps intäkter från det att den tekniska integrationen är genomförd, men kan givet ersättningsmodellens
natur inte vid denna tidpunkt göra någon prognos avseende framtida intäkter.
”Dagens avtal utgör en betydande milstolpe i Gaming Corps utveckling och är ett kvitto på att de produkter vi valt att satsa på leder
Bolaget på rätt väg. Det gläder oss mycket att inleda partnerskap med ett av Europas ledande iGamingbolag som drivit den här
branschen framåt i många år och lämnat ett betydande avtryck, inte minst här i Sverige. Nu har vi möjlighet att inte bara erbjuda våra
spel till alla Betsson Groups många spelare världen över, utan får även i samarbete med ett enormt branschkunnigt team ta fram nästa
generations kasinospel. Det är en utmaning jag vet att våra duktiga medarbetare kommer att möta. Jag vill tacka Betsson Group för gott
samarbete, vi ser fram emot många spännande projekt tillsammans i framtiden.” säger Juha Kauppinen, VD, Gaming Corps.
”Gaming Corps demonstrerar verklig innovation med sin iGamingportfölj. Kommande bordsspel och multiplierspel inom
iJect-serien återspeglar väl Betsson Groups syn på vart branschen är på väg, och tillsammans tror jag att vi kan positionera oss i
framkanten av denna utveckling. Därtill är vi imponerade av den hastighet med vilken Gaming Corps har tagit fram nya produkter, något
som lett till valet att samarbeta i utvecklingen av en ny, spännande typ av spel. Jag kommer följa hur partnerskapet framskrider med
intresse och är övertygad om att vi kommer skapa marknadsvärde för båda parter.” säger Paul Malt, Head of Games, Betsson Group
Avtalet inbegriper vidare att Betsson Group erhåller viss exklusivitet på Bolagets kommande multiplierspel inom iJect-serien i Italien
respektive Georgien. Exklusiviteten gäller en period efter lansering per spel och marknad. Därutöver gör Gaming Corps åtagandet att
över tid utöka antal licenser för olika geografiska marknader i syfte att kunna möta Betsson Groups behov globalt.
För mer information om Betsson Group, vänligen besök: www.betssongroup.com
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Gaming Corps AB is a public limited company listed on Nasdaq First North Growth Market under the ticker GCOR with ISIN code SE0014694691. Certified Adviser is
Eminova Fondkommission AB. Gaming Corps is a game development company headquartered in Uppsala, Sweden with development studios in Smart City, Malta and
Kyiv, Ukraine. Gaming Corps’ business idea is to develop original content for Gaming and iGaming, servicing the selective gamer with niche video games and premium
casino games. Gaming Corps has a license for development and distribution of casino games issued by the Malta Gaming Authority.
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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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