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Pressmeddelande   Malta den 3 juli 2012 
 
 
Fun88 väljer Kambi Sports Solutions som poolspelsleverantör 
 
Kambi Sports Solutions har tecknat ett tvåårigt avtal om leverans av poolspelsprodukterna 
Supertoto and Superscore till Fun88. Fun88 är ett välkänt asiatiskt spelbolag som har blivit 
nominerade  av eGaming Review Magazine till “Asian Live Gaming Operator of the Year” 2009 
och “Asian Operator of the Year” 2009 och 2010. 
 

"Fun88 fokuserar främst på kasino- och sportspelsprodukter. Vi är angelägna om att lansera 
poolspelsprodukterna då dessa är en perfekt blandning av våra två fokusprodukter. Vi ser poolspelsprodukten 
som en förenklad form av sportspel med ett element av kasino. Vi är övertygade om att Kambi´s 
poolspelsprodukter kommer att uppskattas av våra spelare”, kommenterar Nathan Walker, Director på Fun88. 

“Fun88 är en av de ledande spelvarumärkerna i Asien och har en stark position inom kasino och sportspel. I och 
med Fun88 så stärker vi poolspelsnätverkets position i Asien och ökar nätverkets likviditet”, säger Kristian Nylén, 
CEO, Kambi Sports Solutions. 

Supertoto och Superscore är poolspelsprodukter där slutkunder till speloperatörer som Unibet, Paf, Expekt, 
Nordicbet, Interwetten, AsianLogic och TonyBet, skapar gemensamma potter i syfte att maximera likviditeten. 
Genom att Fun88 nu ansluter sig till Kambis sportspelspool stärker nätverket sin position på den globala 
sportspelsmarknaden. 

Supertoto består av ett antal kuponger där målet varje vecka är att förutspå det korrekta utfallet i de utvalda 
matcherna. Helgens huvudkupong, Supertoto 14, består av 14 matcher från Europas toppligor med hög potentiell 
utbetalning – rekordvinsten är för närvarande 230 000 EUR. Supertoto14 betalar ut på 11 eller fler korrekt 
förutspådda matcher. 

Superscore består av 2-4 matcher där målet är att förutspå det korrekta slutresultatet i de utvalda matcherna. 
Rekordvinsten på Superscore uppgick till 14 000 EUR som betalades ut efter en kupong köpts för endast 0,10 
EUR. Detta gav det otroliga oddset på 140 000 gånger pengarna. 
 
 
För mer information:  
Kristian Nylén, CEO Kambi +44 7764 161 055 
 
 
 
 
 
 
Om Unibet 
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största 
privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, 
www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk . 
Unibet har 6,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, 
RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist 
spelande. 
 
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com  
 
Om Fun88 
Fun88.com är ett spelbolag verksamt på nätet som erbjuder sportspel, casinospel och Keno. Welton Holding Limited, som driver 
Fun88, har verksamhet i Asien och har en spellicens på Isle of Man. Företaget är baserat i Ramsey, Storbritannien. Fun88 är 
certifierade fullt ut och granskas av Gaming Associates, en välkänd australisk revisorsfirma med inriktning mot interaktiv spel. 
Fun88 erbjuder spel på alla stora sporter på flera språk och i alla större valutor. Fun88 är en av de ledande Sportspelsbolagen i 
Asien.  
 
Mer information om Fun88 finns på www.fun88.com 
 
 


