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LL Lucky Games AB (publ) tilldelas maltesisk 
spellicens (Recognition Notice Certificate) och 
utökar räckvidden för global innehållsdistribution

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) har erhållit en maltesisk spellicens 
(MGA klass 2 B2B-licens) genom sin brittiska licens för ReelNRG Limited. Vilket gör det möjligt 
för Bolaget att leverera innehåll från både Lady Luck Games och ReelNRG till en rad ledande 
operatörer licensierade av MGA. Recognition Notice Certificate har samma effekt som ett 
tillstånd för att tillhandahålla en speltjänst eller ett spelutbud från Malta.

Bolaget erbjuder spelupplevelser till sina kunder genom en spelportfölj som består av 60 
innovativa och spännande spel. De populära spelen från Lady Luck Games och ReelNRG uppfyller 
nu kraven från Malta och för andra jurisdiktioner världen över.

”Som vi tidigare meddelat har vi lanserat spelplattformen Storm RGS den 1 mars. Utöver vår 
brittiska licens kan vi nu tillgodose operatörer som kräver licenser för både Malta och 
Storbritannien, vilket innebär att vi kan distribuera våra spel direkt till större operatörer. Tillståndet 
från MGA är bevis på vårt engagemang för kvalitet samt efterlevnad och är en avgörande 
milstolpe i vår tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt och framgång inom den 
globala spelindustrin”, säger Mads Jørgensen, medgrundare och CEO för LL Lucky Games AB.

För mer information

Mads Verner Jørgensen
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+45 28 97 15 75

Bolagets Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB

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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