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Spelteknikleverantören EveryMatrix aviserar 
investering i LL Lucky Games AB

Spelteknikleverantören EveryMatrix Software Limited (”EveryMatrix”) aviserar investering i LL 
Lucky Games AB (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”), enligt publicering på EveryMatrix 
hemsida, den 20 maj 2021.

Investeringen sker genom teckning av 1 015 151 Units i Bolaget, i den spridningsemission som sker 
i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market.

EveryMatrix och LL Lucky Games inleder även ett partnerskap, där EveryMatrix Remote Gaming 
Server (serverbaserat spelinnehåll) möjliggör för distribution av Bolagets spel på reglerade 
marknader, som kräver spellicens. EveryMatrix Remote Gaming Server är idag licensierad i 13 
jurisdiktioner.

”I LL Lucky Games ser vi nästa generations kasinospel. Spelstudion har alla förutsättningar att bli 
en ledande aktör inom spelindustrin. Deras mycket erfarna team i kombination med vår teknologi 
är en spännande kombination, för att bli framgångsrik och leda till en snabb expansion. 
Spelportföljen från LL Lucky Games till EveryMatrix utbud är extra välkommet nu, då vi får spelen 
certifierade för den växande amerikanska marknaden, där vi ser ett stort intresse från operatörer 
kring nytt innehåll”, säger Ebbe Groes, koncernchef för EveryMatrix.

”EveryMatrix är den perfekta partnern för vår utveckling och distribution. Vi är tacksamma att få 
deras stöd och support medan vi förbereder oss för notering på Nasdaq First North Growth 
Market. Jag är övertygad om att detta samarbete kommer att ge många fördelar för alla 
inblandade parter och är extra glad att välkomna Ebbe Groes till vår styrelse”, säger Mads 
Jørgensen, vd för LL Lucky Games.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är Certified Adviser till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Mads Verner Jørgensen

CEO LL Lucky Games AB (publ)

mads@ladyluckgames.io

+45 28 97 15 75
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Om EveryMatrix

EveryMatrix Software Limited är en global B2B-aktör inom iGaming som tillhandahåller mjukvara 
för online kasino, vadslagning, digitala betalningar och integrationslösningar. EveryMatrix har 
flertalet licenser och certifikat som medför att de kan agera världen över.

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar och utvecklar videoslots med fokus på spelupplevelser för 
spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Bolagets spelportfölj innehåller idag 
en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden.
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