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Lucky Games spel integrerar med Videoslots

Den svenska spelstudion LL Lucky Games lanserar sin nya spännande portfölj tillsammans 
med Videoslots, en av de ledande aktörerna inom onlinecasino.

Utvecklaren kommer inledningsvis att leverera fem titlar från sin innovativa portfölj: Cuddles Royal, 
Valhôll - Hall of The Slain, Quartz, Orango Tango och SpinJoy Society.

Dessa och andra spel har blivit alltmer populära bland spelare sedan spelen lanserades på 
marknaden.

Partnerskapet bygger på Lucky Games samarbete med Everymatrix, vilket gör att Bolaget kan 
distribuera sina spel till nya reglerade marknader via Everymatrix Remote Games Server.

Lucky Games grundare och VD Mads Jorgensen sa: ”Jag är nöjd med affären, som kommer att 
göra spelen tillgängliga under UKGC och MGA-licenser, innan de går live i Sverige och Danmark.”

Han tillade: ”Videoslots har satt standarden för att leverera spelupplevelser under de senaste åren 
och vi är glada över att finnas med i deras utbud.”

"Jag hoppas att deras stora kundbas kommer att hitta tillräckligt med variation och innovation i våra 
spel för att hålla dem underhållna, oavsett vilken marknad de befinner sig på."

William Ahlberg, Head of Commercials på Videoslots, sa: ”Lucky Games har skapat nya innovativa 
spel i branschen under en tid och vi är glada över att kunna erbjuda deras spel.”

"Det kommer bli fantastiskt att se hur de utvecklas under de kommande månaderna och vilka 
andra nya spel som studion har på gång."

För mer information, vänligen kontakta:

Mads Verner Jørgensen

CEO LL Lucky Games AB (publ)

mads@ladyluckgames.io

+45 28 97 15 75

Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 10 och 
adviser@eminova.se.



Pressmeddelande
29 juni 2021 08:30:00 CEST

  LL Lucky Games AB Birger Jarlsgatan 57 B 113 56 Stockholm

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till 
speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus 
på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och 
affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North 
Growth Market.
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