
 

 

 

 
KAMBI SPORTS SOLUTIONS 
 
Pressinformation   Malta den 26 oktober 2012 
 
 
Napoleon Games väljer Kambi Sports Solutions för komplett sportspelstjänst 

Kambi Sports Solutions, en ledande internationell leverantör av sportspelstjänster, har tecknat avtal 
om leverans av komplett sportspelstjänst för både web och mobil till Mystery Games NV, som bedriver 
verksamhet under varumärket Napoleon Games. 

Napoleon Games, en speloperatör licensierad av den belgiska tillståndsmyndigheten för att bedriva 
sportspel och andra typer av vadslagning, är marknadsledande på den belgiska spelmarknaden med 
lång erfarenhet av att erbjuda spel på spelautomater och olika typer av online-spel. Napoleon Games 
är en av de ledande speloperatörerna i Belgien. 

Kristian Nylén, CEO Kambi Sports Solutions, kommenterar:  

“Jag är mycket nöjd att Napoleon Games har valt Kambi som partner. Detta avtal är ytterligare ett 
bevis på att Kambis sportspelslösing möjliggör för våra kunder att konkurrera med de bästa 
sportspelsoperatörerna på marknaden från dag ett, och kan dra nytta av Kambis växande framgång 
på de reglerade marknaderna. Napoleon Games är en erfaren speloperatör och är respekterat av de 
belgiska spelarna. Vi ser fram emot att jobba med Napoleon Games i deras ambition att fortsätta att 
vara en ledande operatör inom sportspelsbutiker, online och mobilt.” 

Dieter Vanlerberghe, Sportsbook Manager hos Napoleon Games kommenterar: 

“Det här avtalet säkerställer att vi kommer att erbjuda en sportspelslösning i världsklass till våra 
kunder. Genom att använda oss av Kambis sportspelslösning, kommer Napoleon Games att få en 
sportspelslösning som konstant utvecklas och det, i kombination med vår marknadsföringsstrategi, 
kommer att medföra att vi är perfekt positionerade för att attrahera och behålla både nya och 
existerande sportspelskunder på den belgiska marknaden.” 

 

För mer information: 
 
Kristian Nylén, CEO Kambi +44 7764 161 055 
 
David Kenyon, CFO Kambi   +44 7595 106 647 
 
 
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  
 


