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LL Lucky Games (publ) tecknar avtal med 1609 
Group för exklusiva distributionsrättigheter i 
Sydafrika

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) meddelar att Bolagets breda 
spelportfölj blir tillgänglig exklusivt för 1609 Group på den sydafrikanska marknaden.

Spelare i Sydafrika ges nu möjlighet att upptäcka Bolagets högkvalitativa spel, med väldesignad 
grafik och spännande ljudeffekter i underhållande spelupplevelser. 1609 Group får tillgång till titlar 
som Beetle Bailey, Valhôll Wild Hammers, Orango Tango, Mr. Alchemister, Weight of the Gun och 
spelstudions senaste succé - The Treasures of Tizoc.

1609 Group innehar “National Manufacturer, Maintenance and Suppliers Licence” och är en 
ledande leverantör och pionjär inom premiumspellösningar till de mest framgångsrika aktörerna 
på den sydafrikanska marknaden. Ett innovativt företag när det gäller att erbjuda skräddarsydda 
och banbrytande spel. Med över 30 års erfarenhet i branschen har 1609 Group skapat viktiga 
relationer med spelleverantörer för att ge kunderna den ultimata spelupplevelsen.

Sydafrika är den största spelmarknaden på den afrikanska kontinenten med spelintäkter på över 2 
miljarder dollar per år. Bolaget bedömer att samarbetet med 1609 Group genererar intäkter från 
och med det tredje kvartalet 2022.

”Genom lansering av våra spel med 1609 Group erbjuder vi direkt integration via vår nya 
spelplattform från ReelNRG. En spin-off av ReelNRG-förvärvet som vi nu kan dra nytta av. Att 
integrera våra produkter till Tier 1 iGaming-operatörer ger oss tillgång till hela värdekedjan och vi 
ser nu kraften i den grund vi har byggt i bolaget de senaste åren”, säger Mads Jørgensen, 
medgrundare och CEO för LL Lucky Games AB.

Mads tillägger: ”Vi är glada över det exklusiva partnerskapet och ser fram emot ett givande 
samarbete på en växande marknad. Med samarbetet stärker vi vår position och kan nu distribuera 
våra spel till fler kunder på licensierade marknader.”

"Vi är glada över att vara den utvalda samarbetspartnern som presenterar Lucky Games 
spellanseringar på den sydafrikanska marknaden. Med en så omfattande spelportfölj av 
premiumspel kan vi leverera de mest underhållande spelen. Vi ser fram emot vårt exklusiva 
samarbete”, förmedlar 1609 Group.

För mer information

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



Pressmeddelande
19 augusti 2022 13:10:00 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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