Lanserar Optibet i Litauen
Nordic Leisure, vidare ”NLAB” eller ”bolaget”, meddelar att bolaget lanserat nätspelsvarumärket Optibet på den reglerade Litauiska
marknaden.
Optibet lanseras på NLAB:s plattform och är tillgängligt på litauiska, ryska och engelska, samt välkomnar spelare från hela världen.
Lanseringen av Optibet online är ett viktigt steg i Litauen och kompletterar bolagets befintliga utbud av landbaserade spelbutiker som tillkom
genom förvärvet av UAB Baltic Bet i september 2017.
”Redan från start var målet tydligt. Att skapa det bästa och största onlinecasinot i Litauen. De omfattande regulatoriska kraven medförde att
arbetet tagit tid, men vi är väldigt glada att nu vara live på en marknad med mycket stor potential” säger Vilte Sabaliene, Country Manager
Litauen.
Robert Andersson, VD för Nordic Leisure fortsätter ”Detta är en milstolpe för koncernen och teamet har gjort ett fantastiskt arbete, som
medfört att vi finns online på ännu en reglerad spelmarknad. Vårt fokus ligger nu på hållbar tillväxt och att utöka vårt erbjudande och vår
närvaro på den snabbt växande litauiska marknaden.”
NLAB:s plattform har inför lanseringen genomgått en omfattande certificeringsprocess av det brittiska bolaget NMI Gaming, på uppdrag av
litauiska spelmyndigheten. ”Att vår teknik klarat de högt ställda kraven är en kvalitetsstämpel på såväl plattformen som på vår organisation”
fortsätter Robert Andersson.
Optibet.lt erbjuder ett utbud i världsklass från innovativa casinoleverantörer som EGT, NYX Interactive, Microgaming, Play’n Go och även två
exklusiva partnerskap med Pragmatic Play och Playson.
NLAB erbjuder nätspel via flera varumärken och har omkring 190 medarbetare verksamma från sex Europeiska kontor. Det som 2002 var en
vision har idag vuxit till en internationell organisation med passion och kompetens som leder utvecklingen inom nätspel.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Andersson, Verkställande Direktör
robert.andersson@nordicleisure.se / +371 2 7327810
Om Nordic Leisure
Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i
Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina
verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets
Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.
Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se
Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 08:45 CET.

