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LL Lucky Games AB (publ): The Treasures of 
Tizoc lanseras exklusivt för spelare på Adjarabet

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB meddelar att spelet The Treasures of Tizoc har 
lanserats exklusivt för armeniska spelare på Adjarabet. Spelet finns tillgängligt exklusivt fram 
till 31 augusti 2022.

Denna fängslande slot med 6 hjul och 15,625 möjligheter att vinna, tar med modiga resenärer 
tillbaka i tiden till mystiska aztekiska pyramider fyllda med hemliga skatter. Med hög volatilitet och 
ett antal spännande funktioner och mekaniker inklusive kombinationer av wilds, gargoyles, re-
spins, shifting reels och coin collections, kan spelare vinna mer än 15,000 gånger sin insats. Otåliga 
spelare kan för första gången köpa bonusfunktionen och hoppa rakt in i händelsernas centrum.

"The Treasures of Tizoc är ett fantastiskt spel med spännande funktioner. Spelet är nu tillgängligt i 
Armenien för Adjarabet och vi tror på framgång. Vi ser fram emot att lägga till mer exklusivt 
innehåll i framtiden,” säger Mads Jørgensen, medgrundare och CEO för LL Lucky Games AB.

"The Treasures of Tizoc är ett väldigt spännande spel, vilket kommer att ge timmar av 
underhållning för våra spelare. Lucky Games har ännu en gång bevisat att de kan leverera 
högkvalitativa produkter till en mycket krävande marknad," säger Saba Ugrelidze, Casino 
Operations Manager.

Adjarabet är en välkänd, säker och innovativ spelportal, som erbjuder sina spelare snabba och 
säkra transaktioner med utmärkt kundservice. Spelarna har över 3,000 slotspel att välja på inom 
online- och mobilspel.
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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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