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LL Lucky Games AB (publ) stärker 
organisationen och anställer Cheryl Jones som 
ny Chief Legal & Compliance Officer

LL Lucky Games AB meddelar idag att bolaget har anställt Cheryl Jones som Chief Legal & 
Compliance Officer.

”Vi på LL Lucky Games tar regelefterlevnad på största möjliga allvar och det har alltid varit något vi 
prioriterar. Med anledning av det så känns det som ett naturligt nästa steg att vi nu stärker teamet 
ytterligare genom denna nyckelrekrytering. Vi är stolta över att Cheryl vill vara med på vår fortsatta 
tillväxtresa och personligen är jag övertygad om att vi inte kunde ha hittat någon som är bättre 
lämpad”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL Lucky Games.

”Jag är stolt över rollen som Chief Legal & Compliance Officer hos LL Lucky Games. Detta är en 
spännande möjlighet att nyttja min branscherfarenhet för ett tillväxtbolag i en reglerad miljö, där 
ett fortsatt engagemang inom efterlevnad av regelverk kommer vara avgörande för framgång. Vår 
prioritet är att bibehålla och växa med regelefterlevnad i allt vi gör, vilket gör det möjligt att förtjäna 
förtroendet hos våra kunder, investerare och tillsynsmyndigheter", säger Cheryl Jones.

Cheryl Jones innehar en juristexamen från Bangor University och ansluter närmast från rollen som 
Head of Legal & Regulatory Compliance på Gaming Laboratories International.

För mer information

Mads Verner Jørgensen
CEO LL Lucky Games AB (publ)
mads@ladyluckgames.io
+45 28 97 15 75

Bolagets Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB
08-84 211 10
adviser@eminova.se

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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Denna information är sådan information som LL Lucky Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-12-21 11:34 CET.
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