Pressmeddelande 2008-05-14

Redbet etablerar partnerskap med Goal Ventures!!
Redbet etablerar partnerskap med det irländska bolaget Goal Ventures för lansering av
speltjänster under varumärket Goalwin.net.
Partnerskapet avser leverans av en fullständig speltjänst med Sportspel, Poker och Casino med
ambitionen att utöka utbudet till att täcka fler speltjänster. En första begränsad lansering är
planerad till början av juni 2008.
– Vi valde att gå vidare med Redbet av flera anledningar. Redbet har en lång erfarenhet inom
spel, en välutvecklad plattform samt erbjuder hög säkerhet och snabb service till sina kunder
berättar Francesco Merighi, VD för Goal Ventures
– Förtroendet från Goal Ventures är glädjande då det bevisar attraktionen i vårt erbjudande säger
Jonas Sundvall, VD på Redbet Holding AB
Goal Ventures är grundat av Francesco Merighi, grundare av Goal.com. Goal.com som, enligt
Alexa, är världens största Internetbaserade fotbollstjänst med över 8 miljoner unika besökare i
månaden har en total världsranking på 700.
Goal.com finns tillgängligt på 13 språk, publiceras i 16 editioner och har en fortsatt stark tillväxt
på samtliga marknader. Samarbetet är en White Label-lösning med intäktsdelning där Redbet
levererar en teknisk plattform som integreras med designen hos Goalwin.net.

För ytterligare information:
Jonas Sundvall, VD Redbet Holding AB,
Telefon: +46 (0) 70 184 84 86
Om Redbet
Redbet Holding äger och förvaltar bolag inom spelsektorn och är moderbolag i en koncern som bl.a. består av Redbet
Ltd, Pullman Gaming NV, SIA Teletoto och Redbet Technology AB. Koncernens bolag erbjuder spel över Internet inom
odds, poker, kasino och bingo genom www.redbet.com, www.mingelbingo.com, www.goldclubcasino.com,
www.totalpoker.com och www.goldclubgames.com.
För mer information om Redbet Holding och bilder besök www.redbetholding.se. Redbet Holding AB (publ) är listat på
First North och har Mangold Fondkommission tel 08 50301550 som certified advisor.
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