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LL Lucky Games AB (publ) lanserar spelet 
Fiskekutteren till Danske Spil

Den svenska spelstudion LL Lucky Games publicerar spelautomaten Fiskekutteren för Danske 
Spil, det nationella lotteriet i Danmark med en marknadsledande position inom online casino 
och sports betting.

Genom samarbetet med Danske Spil är den digitala spelautomaten Fiskekutteren nu live hos 
varumärket Spillehjørnet. Speltemat bygger på ett tidigare spel från Spillehjørnet och har 
uppdaterats med helt nya symboler samt underhållande bonusfunktioner. Spelet har tagits emot 
väl av spelarna.

Med ett rutnät på 3x3 och 8 vinstlinjer skall spelaren matcha tre symboler i rad. Spelet innehåller 
också två innovativa bonusspel, där spelaren kastar ut sina nät i jakten på den stora fångsten, eller 
beger sig till land för att pröva lyckan på fiskauktionen. Två progressiva jackpottar kan vinnas i 
spelet för jackpot flash. Spelet har en låg volatilitet, vilket spelarna uppskattar och fortsätter att 
komma tillbaka för mer.

”Vi är mycket glada över att våra förvärvade tillgångar från danska Spigo ApS nu är integrerade i 
Lucky Games-familjen. Samarbetet med Danske Spil fortsätter och utvecklas ständigt med nya 
speltitlar för deras nätverk”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL Lucky Games.

Søren Schneider, iGaming Director på Danske Spil säger, "Vi är mycket nöjda med spelinnehållet 
från Lucky Games. Fiskekutteren är ett av många spel som levereras av Lucky Games till vårt 
varumärke Spillehjørnet, och förhoppningsvis kommer fler att följa.”

För mer information

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

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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