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LL Lucky Games AB (publ) inleder samarbete 
med amerikanska King Features för att bygga 
nya spel baserade på ikoniska karaktärer

Nya onlinekasinospel innehållandes Karl-Alfred (Popeye), Olivia (Olive Oyl) och Blixt Gordon 
(Flash Gordon) – lanseras under 2022.

Svenska casinoslotsspecialisten, LL Lucky Games, har vunnit ett avtal om att skapa 
varumärkesspel baserade på några av världens mest populära karaktärer inom underhållning.

Avtalet med King Features Syndicate, en del av Hearst, sträcker sig över tre år och innebär att 
legendariska karaktärer som Karl-Alfred, den ständigt rökande sjömannen som blir otroligt stark 
när han äter spenat, hans flickvän Olivia samt Blixt Gordon för första gången kommer att dyka upp 
och synas i slots i Europa och Asien och därigenom ytterligare utöka sin räckvidd till fans över hela 
världen inom den växande kategorin onlinekasinospel.

Från och med 2022 kommer King Features Syndicate att arbeta tillsammans med LL Lucky Games 
för att sammanföra klassisk design med unik speldesign och de första spelen förväntas lanseras 
och visas upp på ICE London i februari.

"Vi är extremt ödmjuka och hedrade över att King Features Syndicate har valt en ung och lovande 
studio som vår för att representera dess enormt populära och världskända varumärken”, säger 
Mads V. Jørgensen, CEO, och passar samtidigt på att hylla LL Lucky Games styrelseledamot och 
internationella varumärkesexpert Claes Kalborg.

"Detta visar att vår strategi fungerar och att spelen som vi producerar är några av de snyggaste 
och mest underhållande i branschen. Det här är utan tvekan en av de viktigaste milstolparna i 
företagets historia och kommer att medföra en enorm ökning av vår räckvidd gentemot både 
kunder och spelare”, fortsätter Mads V. Jørgensen, CEO.

Carla Silva, Vice President & General Manager Global Head of Licensing på King Features 
Syndicate, avslöjar att samarbetet också innehåller ytterligare potential där ännu fler världskända 
varumärken kan adderas inom ramen för avtalet i framtiden om det skulle visa sig vara 
framgångsrikt och tillade:

"Vi ser en enorm tillväxtpotential inom kategorin onlinespel och är glada över att få väcka nytt liv i 
dessa ikoniska karaktärer med hjälp av LL Lucky Games imponerande utvecklingsresurser och 
underhållande funktionaliteter. Det är viktigt för oss att välja rätt studio som vi vet kommer att 
respektera alla historiska aspekter av våra varumärken. Vi hittade allt det och mycket mer med 
Mads och hans team och ser väldigt mycket fram emot ett långt samarbete där vi tillsammans 
kommer att utveckla vad som säkerligen kommer att bli väldigt underhållande spel”.
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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.

Bifogade filer

LL Lucky Games AB (publ) inleder samarbete med amerikanska King Features för att bygga nya 
spel baserade på ikoniska karaktärer

https://storage.mfn.se/517ebeb4-3187-4545-a156-16c60addfa3a/ll-lucky-games-ab-publ-inleder-samarbete-med-amerikanska-king-features-for-att-bygga-nya-spel-baserade-pa-ikoniska-karaktarer.pdf
https://storage.mfn.se/517ebeb4-3187-4545-a156-16c60addfa3a/ll-lucky-games-ab-publ-inleder-samarbete-med-amerikanska-king-features-for-att-bygga-nya-spel-baserade-pa-ikoniska-karaktarer.pdf

