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LL Lucky Games AB (publ): Exklusiv lansering av 
Valholl: Wild Hammers för grekiska spelare

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) tillkännager sin exklusiva 
spellansering av Valholl: Wild Hammers, för Novibet. Från och med 13 juli till 27 juli 2022 
kommer grekiska spelare på Novibet att exklusivt ta del av Valholl: Wild Hammers.

Efter tidigare framgångar med den första spelautomaten om de nordiska gudarna, Valholl: Hall of 
the Slain, har Bolaget lanserat ännu ett nytt spännande spel, Valholl: Wild Hammers, för att 
erbjuda spelarna nya underhållningsvärden. Den uppgraderad version av Valholl har 6 hjul och 20 
vinstlinjer med väldesignad grafik, medryckande musik och flertalet innovativa spelfunktioner. Two 
Hammers i form av spelsymboler har huvudrollen i spelet, där symbolerna kan utlösa någon av de 
tre olika spelfunktionerna: Wild Lightning, Loki`s Mischiefs och Wild Hammers Free Spins. Free 
Spins belönar spelarna med 10 gratissnurr där specialeffekter konverterar symboler till Sticky 
Wilds med en multiplikator vid varje vinstlinje. Otåliga spelare kan använda köpbonusen där de får 
ett val mellan Loki`s Mischiefs och Wild Hammers Free Spins. Maximal vinst i spelet är 17 000 x 
insats.

"Valholl: Wild Hammers är ett fantastiskt spel och fullspäckad med otroliga funktioner, vår senaste 
speltitel är nu tillgänglig i Grekland för Novibet-spelare. Vi tror verkligen att spelet kommer sticka 
ut i deras portfölj och ser fram emot att erbjuda mer exklusivt innehåll i framtiden", säger Mads 
Jørgensen, medgrundare och VD för LL Lucky Games AB.

“Novibet har alltid investerat i kombinationen av att differentiera men ändå behålla sin identitet på 
marknaden. Vårt kasinoerbjudande utvecklas hela tiden med innovativa funktioner, snabbare 
produktutveckling, utökat innehåll och exklusiv användarupplevelse. Vi är mycket glada över att 
samarbeta med Lucky Games för lanseringen av Valholl: Wild Hammers. Vi är den första 
operatören som erbjuder spelets unika spelunderhållning till spelare på den grekiska marknaden”, 
säger Fotini Matthaiou, Casino Manager på Novibet.

Novibet är en etablerade Game Tech-aktör i Europa med huvudkontor på Malta och kontor i 
Grekland. Sedan 2010 har Novibet erbjudit sportspel och kasinounderhållning online på flertalet 
europeiska marknader, och är licensierat av HGC, MGA, ADM och Irish Revenue Commissioners.
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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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