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LL Lucky Games AB (publ) lanserar officiellt The 
Treasures of Tizoc som slår nytt intäktsrekord

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) meddelar att den senaste 
spellanseringen, The Treasures of Tizoc, är Bolagets hittills mest framgångsrika lansering.

The Treasures of Tizoc har varit tillgänglig exklusivt för ComeOn! och Tivoli-spelare sedan den 19 
maj och till Adjarabet sedan den 26 maj. Spelet är en framgångsrik lansering med nytt intäktrekord 
för LL Lucky Games AB. Från och med den 2 juni kommer The Treasures of Tizoc att finnas 
tillgänglig för Bolagets alla kunder.

Denna fängslande slot med 6 hjul och 15,625 möjligheter att vinna, tar med modiga resenärer 
tillbaka i tiden till mystiska aztekiska pyramider fyllda med hemliga skatter. Med hög volatilitet och 
ett antal spännande funktioner och mekaniker inklusive kombinationer av wilds, gargoyles, re-
spins, shifting reels och coin collections, kan spelare vinna mer än 15,000 gånger sin insats.

Om spelarna lyckas väl genom att landa bonussymbolerna på samma rad, öppnas dörrarna till en 
pyramid där det unika bonusspelet The Hunt for Lost Treasure startar. Med hjälp av tärningar 
utforskar spelarna pyramiden i försök att ta sig till det mytomspunna skattrummet, samtidigt skall 
de undvika spöken som kan avsluta äventyret. Otåliga spelare kan för första gången köpa 
bonusfunktionen och hoppa rakt in i händelsernas centrum.

"Vi har ägnat månader åt att utveckla och förfina The Treasures of Tizoc, och det är med glädje vi 
presenterar vår största spellansering. Denna äventyrsbaserade slot är fylld med spännande 
funktioner och ett nytt alternativ för köpbonus. Vi är mycket glada att våra spelare tycker om 
spelet lika mycket som vi uppskattade att skapa det,” säger Mads Jørgensen, medgrundare och 
CEO för LL Lucky Games AB.
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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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