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LL Lucky Games AB (publ) utvecklar sitt första 
spel med Big Time Gaming: SpinJoy Megaways™

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) presenterar Bolagets första 
Megaways™ slot efter att licensavtal tecknats med Big Time Gaming, vilket gör det möjligt för 
Bolaget att utveckla spel med spelmekaniken Megaways™.

SpinJoy Megaways™ är det första spelet i ett antal Megaways™ titlar som lanseras av Bolaget 
under de kommande månaderna. Big Time Gaming är idag branschledande inom iGaming och 
pionjären bakom den ikoniska spelmekaniken Megaways™.

Licensavtalet inleds med att Bolaget förnyar sitt första spel genom uppgradering till Megaways™. 
SpinJoy Megaways™ är en spelautomat i blommigt speltema där spelarna får möjlighet till 117 649 
olika kombinationer för att vinna, med spännande funktioner såsom Coin Collector och en 
vinstmultiplikator som ökar med 1x för varje vinst.

"Att utveckla och lansera vårt första Megaways™ spel är en betydande milstolpe för Lucky Games 
och det är ett bevis på allt hårt arbete som alla har lagt ner bakom kulisserna. Vi är glada över att 
våra spel är på väg att få ytterligare exponering tack vare spelmekaniken Megaways™. Att addera 
SpinJoy Megaways™ och kommande Megaways™ spel till vår ständigt växande spelportfölj av 
slots är en betydelsefull utveckling för Bolaget, och vi ser fram emot att få bollen i rullning med 
Big Time Gaming”, säger Mads Jørgensen, medgrundare och CEO för LL Lucky Games AB.

"Vi uppskattar att se hur spelmekaniken Megaways™ tillämpas på nya spel och Spinjoy 
Megaways™ är inget undantag. Vi är verkligen glada över lanseringen av det senaste spelet från 
Lucky Games och önskar teamet all lycka när de ger sig ut på sin resa med Megaways™”, säger 
Nik Robinson, CEO för Big Time Gaming.
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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.
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