GAMING CORPS INGÅR AVTAL MED
OPERATÖREN LUCKY DAYS
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter
meddela att Bolaget ingått avtal med operatören Lucky Days för distribution av iGamingprodukter via aggregator.
Gaming Corps har idag knutit ytterligare en operatör till Bolaget genom att avtal signerats med
Lucky Days. Bolagets digitala spelautomater, så kallade kasinoslots, kommer distribueras till Lucky
Days via aggregator. Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning, Bolaget kan i det
här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Lucky Days eller
någon annan enskild operatör.
”Det är roligt att få hälsa Lucky Days välkomna till Gaming Corps. Jag vet att de är en engagerad
och seriös motpart som kommer utgöra ett positivt tillskott i Bolagets partnerportfölj.” säger Mats
Lundin, Chief Commercial Officer.
Operatören Lucky Days är ett onlinecasino med över 1000 spel. Lucky Days ägs av Raging Rhino
N.V., ett företag grundat av svenska ägare. För mer information om Lucky Days, vänligen besök:
www.luckydays.com

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid
den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta
pressmeddelande.

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova
Fondkommission AB.
Gaming Corps is a small, global developer focusing on Gaming, iGaming and interactive entertainment. The company is based in Uppsala,
Sweden with a development studio in Malta. Our goal at Gaming Corps is to create innovative videogames, casino games and compelling
interactive entertainment experiences while ensuring our shareholders a high return on investment. Our collective expertise developing highquality software on mobile, PC and console, combined with our drive to excel, allows Gaming Corps to bring creative original titles and worldclass intellectual property to life and into the hands of consumers globally
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