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Pressinformation   Malta den 13 juni 2012 
 
 
Kambi Sports Solutions har tecknat avtal med Egasa Group  
 
Kambi Sports Solutions, Unibets B2B-leverantör av  sportspelstjänster, har tecknat avtal med 
Egasa Group, Spaniens tredje största kasinogrupp, om leverans av komplett sportspelstjänst. 
Egasa är den andra kompletta sportspelsoperatören i Spanien som Kambi har avtalat med den 
senaste tiden.  
 
Serviceleveransen omfattar riskhantering, trading, kundprofilering och teknisk plattform. Avtalet är 
initialt på två år och ger Kambi exklusivitet att utveckla Egasas sportspelserbjudande online och via 
mobil i Spanien och spansktalande länder i Latinamerika.  
 
Lansering beräknas ske efter att den spanska omreglerade spelmarknaden har öppnats.  
 
Egasa, som har över 30 års erfarenhet av spelindustrin, är den tredje största kasinogruppen i Spanien 
och har en ledande position i Spanien. Egasa har har 76 spelanläggningar och över 7 500 
försäljningsställen.  
 
Egasa har kasinon i Kroatien, Chile, Colombia och kommer att starta verksamhet i Mexiko och Peru 
innan slutet av 2012. 
 
”Jag har följt Kambi och deras konkurrenter i flera år och jag är övertygad om att vi har skrivit avtal 
med den bästa B2B-leverantören av sportspelstjänster du kan hitta på marknaden. Med de ambitioner 
som Kambi och Egasa har, kommer vi att bli en av de ledande inom alla kanaler på den spanska 
spelmarknaden”, säger Carlos Lopez, General Director för Egasa.  
 
”Vi är glada att välkomna Egasa som kund. Egasa har höga ambitioner med sin spelverksamhet och vi 
är stolta över att vara en del av denna ambition.” säger Kristian Nylén, CEO Kambi. 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information: 
Kristian Nylén, CEO Kambi +44 7764 161 055 
 
Om Kambi 
Kambi är en B2B leverantör av högkvalitativa sportspelstjänster på en internt utvecklad mjukvaruplattform. Målet för Kambi är 
att vara en oberoende förstavalspartner för större privata spelbolag och för de statliga lotterierna runt om i världen. Kambi drivs i 
dag självständigt, med egna kontor i London, Stockholm, Malta och Manilla. Kambi har 250 anställda och konsulter och 
tillhandahåller kompletta sportspelstjänster samt poolspelsprodukterna Supertoto och Superscore till både Unibet och spelbolag 
utanför Unibet-koncernen. Kambis kunder inkluderar Unibet, Paf, Expekt, Nordicbet, Interwetten och AsianLogic.   
 
Mer information om Kambi Sports Solutions finns på www.kambi.com 
 
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  
 


