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Gaming Corps inleder samarbete med 

branschpionjären Paf  

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har ingått avtal om samarbete 
med Ålandsbaserade operatören och branschpionjären Paf. Gaming Corps portfölj kommer 
erbjudas Paf’s spelare primärt hemmahörande i Norden och Baltikum, varav Bolagets Mine 
Games och Multiplier Games blir de första inom respektive spelkategori att erbjudas via Paf.  

Gaming Corps har idag ingått avtal om samarbete med Paf, en av Nordens och Baltikums större aktörer med flertalet 
spelsidor samt spelverksamhet på kryssningsfartyg. Paf har sedan starten på 60-talet haft ett starkt socialt fokus 
och är idag en marknadsledare inom ansvarsfullt spelande. Gaming Corps hela iGamingportfölj kommer distribueras till 
Paf’s kunder via aggregatorn Relax Gaming, och Bolagets Mine Games och Multiplier Games blir de första inom 
respektive spelkategori att erbjudas via Paf. 
 
”Det gläder mig att samarbetet med Paf ger Gaming Corps möjligheten att flytta fram positionerna på vår hemmarknad. 
Som Bolag har Paf en lång historik i branschen och det finns mycket värdefullt för oss att lära från dem. Det som 
verkligen gör dagens avtal spännande är möjligheten för Gaming Corps att stå för premiären inom Mine Games och 
Multiplier Games hos Paf, och för det förtroendet tackar vi ödmjukt. Jag ser fram emot ett långt och värdefullt 
samarbete.” säger Juha Kauppinen, VD.  
 
Ersättningen till Gaming Corps sker via vinstdelning och ingen prognos avseende intäkter från samarbetet med Paf kan 
ges i det här läget. Distributionen av spel från Gaming Corps till Paf kommer gå via Relax Gaming, en aggregator 
Gaming Corps för närvarande är i slutfasen med att driftsätta.  
 
”Paf är mycket noga med att samarbeta med företag som inte bara har konkurrenskraftiga produkter utan också 
understödjer vårt arbete med att hålla affärsverksamheten konsekvent i linje med våra kärnvärden och vision. Det är 
glädjande att vi nu engagerar Gaming Corps i ett långsiktigt partnerskap och därmed kan erbjuda våra spelare deras 
spelportfölj. Första steget i samarbetet är att tillsammans lansera de moderna spelkategorierna Mine Games och 
Multiplier Games på Paf:s spelsidor, och jag ser fram emot att följa framstegen i den satsningen.” säger Eric Castro, 
Head Of Content Casino & Games, Paf. 
 
Paf är en offentligrättslig förening som förvaltas av Ålands Landskapsregering. Paf erbjuder underhållning på fysiska 
kasinon och online under modervarumärket Paf samt ytterligare ett antal varumärken så som Pafbet, NoAccountCasino, 
Prank och de nyligen förvärvade Speedy-varumärkena. Paf har en stark närvaro i framför allt Norden, Baltikum och 
Spanien. Sedan starten 1966 har Pafs uppdrag gått ut på att generera en vinst till samhällsnyttiga ändamål och varje år 
delas betydande medel ut till olika projekt, föreningar och organisationer. För mer information vänligen besök 
www.aboutpaf.com. 

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. 


