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Pressinformation   Malta den 1 november 2012 
 
 
Mediaset España väljer Kambi Sports Solutions för komplett sportspelstjänst 
 
 
Kambi Sports Solutions, en ledande internationell leverantör av sportspelstjänster, har tecknat 
ett treårigt avtal om leverans av en komplett sportspelstjänst till Mediaset España, det största 
TV- och media-nätverket i Spanien. 

Mediaset España är ett av Spaniens 35 största företag på den spanska aktiebörsen Bolsa de Madrids 
index IBEX 35 med ett börsvärde på EUR 1,7miljarder.  

Enligt avtalet kommer Kambi att förse Mediaset España med en komplett lokalt licensierad 
sportspelstjänst under de närmaste tre åren. 

“Jag är väldigt nöjd med att Mediaset España har valt Kambi som partner och att Kambi befäster sin 
position som förstahandsval för de ledande speloperatörerna i Spanien. Vi kommer nu att fokusera på 
att tillsammans med våra partners inta en ledande ställning på spelmarknaden.” Kristian Nylén, CEO 
Kambi. 

 

 

För mer information: 
 
Kristian Nylén, CEO Kambi    +44 7764 161 055 
 
 
 
Om Mediaset España 
Mediaset España är Spaniens största mediagrupp och en av de största i Europa med ett multikanal-utbud riktat mot en rad olika 
målgrupper (Telecinco, Cuatro, LaSiete, Factoría de Ficción, Boing, Divinity och Energy). Företaget producerar också film 
genom sitt dotterbolag Telecinco Cinema och är ledande med avseende på antalet besökare på sina websiter.  Från ett 
kommersiellt perspektiv så innehas reklam hantering koncessionen för Mediaset España kanaler  av Publiespaña. 
 
Mer information om Mediaset finns på www.mediaset.es 

 
 
Kambi Sports Solutions 
Kambi är en B2B-leverantör av kompletta sportspelstjänster på en internt utvecklat mjukvaruplattform. Kambi har 260 anställda 
och har kontor i London, Stockholm, Malta och Manilla.Kambis kunder inkluderar Unibet, Paf, Acrismatic Group, Egasa Group, 
Expekt, Tonybet, Fun88, Nordicbet, Interwetten och AsianLogic. Kambis lösning är för närvarande certifierad i Danmark, Malta, 
Alderney, Italien och Spanien. Det betyder att Kambis lösning har blivit godkänd och reviderats av SPM, LGA, AGCC, AAMS 
och DGOJ, och är kompatibel med eCOGRA.  
Kambis använder sig av branschledande säkerhetslösningar baserade på vägledande principer från ISO 27001. 
 
Mer information om Kambi Sports Solutions kan du hitta på www.kambi.com  
 


