CasinoWilds Holding AB (publ): CasinoWilds
Holding skjuter upp börsnoteringen
Styrelsen i CasinoWilds Holding AB (publ) (”CasinoWilds”) har beslutat att skjuta på bolagets
planerade notering. Klimatet för att notera mindre bolag har under våren 2017 försämrats och
styrelsen bedömer att förutsättningarna för att notera CasinoWilds kommer att vara bättre under
hösten 2017/våren 2018.
Bolaget kommer då också att bättre kunna förbereda sig för en notering genom att förstärka sin
bemanning och genomföra ytterligare förbättringar på sin tekniska plattform bl.a. genom att utöka
erbjudandet med ytterligare ett antal spelintegrationer. ”Genom detta får vi ett av marknadens bästa
erbjudande. Vi arbetar också hårt med att optimera våra kampanjer och vi har haft bra tillväxt under
andra kvartalet” säger John Ryott, verkställande direktör, CasinoWilds Holding AB (publ). Han
fortsätter ” Jag ser klart positivt på framtiden och bolagets fortsatta utveckling”.
Samtliga bolagets pressmeddelanden finns på CasinoWilds hemsida www.casinowildsholding.com.
För mer information vänligen kontakta:
John Ryott, verkställande direktör, CasinoWilds Holding AB (publ)
070-910 75 47
john.ryott@casinowilds.com

Om CasinoWilds Holding AB (publ)
CasinoWilds är ett mobilanpassat kasino som erbjuder kunden en unik spelupplevelse genom en egenutvecklad
teknikplattform med eget bonussystem och lojalitetsprogram som bygger på standardkomponenter från de mest etablerade
teknikleverantörerna. Fördelen med detta är att bolaget själv styr över vilka funktioner som ska byggas in i plattformen och
kan på så sätt skräddarsy användarupplevelsen. Det är även mer kostnadseffektivt att ha en egenutvecklad plattform då
integration av spel kan ske direkt med spelutvecklaren utan att en tredje part behöver vara involverad. Det är också en fördel
när nya produkter och tjänster ska adderas då man kan styra själv över utvecklingstider och kostnader kopplade till
projekten. CasinoWilds har möjligheten att i framtiden addera ett B2B-ben där den egna teknikplattformen kan erbjudas som
så kallad white label-lösning för nystartade kasinon. Med hjälp av den egenutvecklade teknikplattformen har CasinoWilds
byggt olika nivåsystem och samlingsfunktioner för att stärka kundens engagemang. Belöningssystemet ”My Wilds Collection”
är ett exempel på detta. Här kommer kunden kunna låsa upp olika symboler (Wilds) under spelsessionen som sedan kan
användas för att vinna speciella priser och gratiserbjudanden. CasinoWilds hoppas detta ska öka kundernas lojalitet och på
så sätt öka deras ”Life Time Value” (LTV). Varje kund blir således mer värd än hos konkurrenterna vilket i slutändan är till
gagn för CasinoWild. CasinoWilds.com har initialt lanserats på den nordiska marknaden. Kasinoverksamheten bedrivs via ett
dotterbolag på Malta som innehar en maltesisk spellicens medan den svenska verksamheten bland annat ansvarar för
utvecklingen av bolagets teknikplattform.
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