Warszawa, 20 maja 2019 r.

Kujawiakiem do Brukseli – kto zdobędzie mandat europosła w okręgu
kujawsko-pomorskim?
W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego o mandat europosła ubiega się 60
kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego. Pełnoletni mieszkańcy tego regionu
wybiorą 3 osoby, które zasiądą w fotelu europosła. Kto zdaniem bukmacherów ma
największe szanse w wyścigu do Brukseli?
Spośród 6 komitetów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 2, specjaliści STS typują
zwycięstwo kandydatów Koalicji Europejskiej. W przypadku zdobycia przez nich większości
mandatów europoselskich w regionie, gracze za każde zagrane 100 zł otrzymają 110 zł (kurs
1.15). Jeżeli jednak większość mandatów uzyskają politycy Prawa i Sprawiedliwości osoby
obstawiające taki rezultat mogą liczyć na wysoką wygraną. Za każde 100 zł postawione na
zwycięstwo polityków partii rządzącej, w przypadku jej zwycięstwa gracz otrzyma 282, 48 zł
(kurs 3.21).
O oczach analityków STS liderem Koalicji Europejskiej jest Radosław Sikorski. W przypadku
zwycięstwa byłego ministra spraw zagranicznych i obrony narodowej za każde 100 zł gracz
może liczyć na wygraną w wysokości 103,84 zł (kurs 1.18).
Na tak duże poparcie w oczach analityków nie może z pewnością liczyć „jedynka” Prawa i
Sprawiedliwości. Kandydat partii rządzącej nie jest czynnym politykiem, co może mieć wpływ
na jego szanse. Za każde 100 zł postawione na zwycięstwo Kosmy Złotowskiego można
otrzymać 334,4 zł (kurs 3.8).
***
STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka prowadzi
działalność na rynkach europejskich, usługi są dostępne w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Islandii, Luksemburgu,
Słowenii, Andorze, San Marino oraz na Gibraltarze, Malcie i Łotwie. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat
STS zdominował sektor legalnych firm bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które obecnie
wynoszą ponad 47%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym zdystansowała krajowych
konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji,
jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady
na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay –
pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w
czeską spółkę Greep, stał się współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.

Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service STS jest w stanie doskonale odpowiadać na rosnące
zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń sportowych na żywo w
internecie za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma
udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych
sportów.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym
większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 430. STS zatrudnia przeszło 1300 osób.
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