
BLUE GURU GAMES LANSERAR SITT FÖRSTA SLOTSPEL OCH 
SIKTAR MOT USA

Blue Guru Games har lanserat sitt första spel, The Nemean Lion. Spelet kommer finnas 
tillgängligt hos flera välkända speloperatörer och är det första spelet i Blue Guru Games 
växande spelportfölj. Studion kommer under året även att lansera spel på den amerikanska 
marknaden.

Tidigare under 2021 investerade LeoVegas Group i Blue Guru Games, en självständig spelstudio som snabbt har gått 
från en idé till ett starkt team på 30 medarbetare. Nu lanserar spelstudion det första spelet The Nemean Lion, ett 
slotspel som kommer finnas tillgängligt hos flera välkända speloperatörer. Spelet är ett viktigt steg för Blue Guru 
Games växande spelportfölj. Under året kommer spelstudion även att etablera sig på den amerikanska marknaden, 
vars stora efterfrågan på högkvalitativa slotspel förväntas öka.

"Det är väldigt kul att vi släpper vårt första spel. Detta är självklart en viktig milstolpe för oss, och mycket mer kommer 
härnäst. Vi ser fram emot expansionen i USA då det öppnar upp nya spännande möjlighet. Idag är vi ett starkt team som har 

säger Andrew Braithwaite, roligt när vi producerar spel och vi ser fram emot att förvandla våra idéer till nya upplevelser!” 
VD på Blue Guru Games.

"Det har varit fantastiskt att på kort tid se spelstudion Blue Guru Games gå från en idé till lansering av det första 
spelet. Det visar ett starkt driv och entreprenörskap inom både koncernen och portföljbolagen. Blue Gurus första 
spel är en milstolpe, och nu fäster vi blicken på den amerikanska marknaden, där det finns en törst efter 
högkvalitativa spel. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen och tillväxten vi har framför oss!“ säger Gustaf 
Hagman, VD på LeoVegas Group.

LeoVentures är LeoVegas Groups enhet för att investera i entreprenöriella bolag inom olika vertikaler av industrin, 
och därmed bidra med strategiskt värde till koncernen. Utöver Blue Guru Games har LeoVentures även investerat i 
CasinoGrounds, Pixel.bet och BeyondPlay. 
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OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP

LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder 
spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den 
operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.
leovegasgroup.com
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