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Spel från LL Lucky Games går live med 
EveryMatrix och deras partners

Spel från den svenska studion LL Lucky Games går live med EveryMatrix och är tillgängliga för 
alla partners via EveryMatrix-spelserver (RGSMatrix).

EveryMatrix meddelade nyligen att de har investerat i det Stockholmsbaserade företaget, vars 
titlar har väckt uppmärksamhet hos både operatörer och spelare sedan debuten 2019.

Populära spel som Cuddles Royal, Valhôll - Hall of The Slain, Quartz, Orango Tango och SpinJoy 
Society, är nu tillgängliga för över 100 operatörer.

Åtta spel-aggregatorer kommer att ha tillgång till spelen, med spelare i över 11 ledande 
jurisdiktioner, samt de marknader som regleras av Malta Gaming Association.

LL Lucky Games grundare och CEO Mads Jørgensen sa: ”Att gå live på RGSMatrix ger oss 
omedelbar tillgång till ett flertal nya kunder på flera marknader. Det är utan tvekan ett nytt kapitel 
för bolaget”.

”Att ha ett företag med status och erfarenhet med oss är ett verkligt stöd, vi är förväntansfulla över 
utsikterna att så många nya spelare prövar våra spel för första gången.”

Ebbe Groes Group CEO för EveryMatrix sa: ”Lucky Games producerar högkvalitativt innehåll och 
har vad som krävs för att göra det riktigt stort i denna bransch”.

"Att vara med som investerare och nu som distributör är verkligen viktigt för oss, och vi ser fram 
emot att se resultaten."
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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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