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Sigtuna 26 februari 2014
OPTIBET LANSERAS I ESTLAND
Som tidigare meddelats har koncernbolaget Optiwin OÜ erhållit
nationella spellicenser i Estland. Spelsiten optibet.ee har idag lanserats
på den Estniska marknaden.
Robert Arfvidsson, COO i Lifland Gaming Group, kommenterar:
Efter en längre tids planering och utvecklingsarbete har vi idag
lanserat vårt varumärke Optibet på den Estniska marknaden vilket är
ett naturligt steg för oss i utvecklingen av Optibet i den Baltiska
regionen. Optibet erbjuder spel på odds samt kasino och både vår
egenutvecklade oddsplattform samt vårt kasinoutbud passar mycket
väl in på den Estniska marknaden.
Kasinospel på Optibet.ee levereras av NetEnt, MediaLive och
MicroGaming och vi erbjuder de säkraste och snabbaste
betalningslösningarna såsom banköverföringar, bank/kreditkorts
betalningar samt e-wallets vilket är i linje med vår mission att erbjuda
den snabbaste, säkraste och mest underhållande spelupplevelsen på
marknaden.

Lifland Group har lång erfarenhet från den Baltiska spelmarknaden
och vår närvaro med kontor i både Riga och Tallinn ger oss potential i
hela den Baltiska regionen.
Optibet.ee har etablerat ett nära samarbete med Fotbollsklubben
Nömme Kalju FC, grundad 1923, Estniska mästare 2012 med
efterföljande Champions League kval under 2013. Laget blev
framröstat som ”Stadens lag” i Tallinn år 2012, och har omkring 30 lag
och 600 spelare. Klubben har en uttalad strategi att fokusera på
återväxt i sin ungdomsverksamhet vilket var en avgörande faktor i vårt
beslut att samarbeta med, och sponsra klubben. Avtalet sträcker sig
från 2014 till 2016 och är ett av de mest omfattande
sponsringspaketen i Estnisk fotbollshistoria.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Robert Arfvidsson, COO Lifland Gaming AB, +46 70-839 83 09,
robert.arfvidsson@liflandgaming.com eller;
Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB +371 29206366
/ +46 705252777, niklas.braathen@nordicleisure.se

Nordic Leisure AB (publ) är moderbolag i en koncern som driver
verksamhet företrädesvis i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i
Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land
innehar nationella licenser och tillstånd och sysselsätter omkring 120
anställda. Verksamhet bedrivs under varumärkena Optibet och
GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-

OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Certified Adviser är Mangold
FK, 08-503 01550.
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