
Pressmeddelande
11 augusti 2022 11:10:00 CEST

  LL Lucky Games AB Östermalmstorg 1 114 142 Stockholm

LL Lucky Games AB (publ): Beetle Bailey 
lanseras exklusivt för grekiska spelare på Novibet

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) tillkännager sin exklusiva spellansering av 
varumärkesspelet Beetle Bailey för grekiska spelare på Novibet.

Beetle Bailey är en slot med 4 hjul, 3 rader och 81 olika kombinationer till vinst. Grafiken är baserad 
på en tecknad serie skapad av tecknaren Mort Walker, som har underhållit världen sedan 1950 
med välkända karaktärer som Bailey, Sarge, Miss Buxley, Cookie, general Halftrack och Otto samt 
Zero. Det är legendariska karaktärer spelarna möter i spelet där handlingen äger rum på Camp 
Swampy nära staden Hurleyburg. I Camp Swampy Golf Bonus kör spelarna runt i lägret och 
plockar priser och golfbollar, lyckas de väl väntar en belöning men det finns granater i vägen vilka 
kan spränga jeepen. Annars är det ett Day Pass som gäller, såväl i armén som för spelarna, det är 
en Wild-symbol i spelet för att ersätta alla andra symboler. Spelet erbjuder också köpbonus för 
spelarna till olika spännande spelfunktioner samt chansen att dubbla vinsten upp till fyra gånger.

Grekiska spelare på Novibet kan spela Beetle Bailey från och med den 10 augusti.

”Vi är väldigt glada över att få så stor uppmärksamhet kring vår senaste spellansering av 
varumärkesspelet Beetle Bailey. Det här spelet har ett unikt värde för många människor och vi tror 
att spelare på Novibet uppskattar spelet med tema från serietidningar. Vi ser också fram emot att 
stärka vårt givande samarbete med Novibet”, säger Mads Jørgensen, medgrundare och CEO för 
LL Lucky Games AB.

"Att utveckla varumärkesinnehåll är utmanande för spelleverantörer, och vi ser att Lucky Games 
gjort det perfekt. Vi är mycket glada över att erbjuda Beetle Bailey exklusivt innan den officiella 
lanseringen, och vi tror att spelet tas väl emot av våra spelare”, 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.

För mer information

Mads Verner Jørgensen
CEO LL Lucky Games AB (publ)
mads@ladyluckgames.io
+45 28 97 15 75



Pressmeddelande
11 augusti 2022 11:10:00 CEST

  LL Lucky Games AB Östermalmstorg 1 114 142 Stockholm

Bolagets Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB
08-503 015 50
ca@mangold.se

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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