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LL Lucky Games AB (publ) lanserar The 
Treasures of Tizoc exklusivt för ComeOn!

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) meddelar att Bolagets senaste 
spellansering, The Treasures of Tizoc, finns tillgänglig exklusivt för spelare på ComeOn! från 
den 19 maj 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 hjälp av Tizoc, härskaren över Tenochtitlán, kan spelare vinna mer än 15,000 gånger sin insats 
genom ett antal spännande funktioner och mekaniker inklusive kombinationer av wilds, gargoyles, 
re-spins, shifting reels och coin collections.

Betydande vinster kan förverkligas genom bonusspelet The Hunt for Lost Treasure, där spelare 
med hjälp av tärning utforskar en aztekisk pyramid i försök att ta sig in i skattrummet. Otåliga 
spelare kan köpa bonusfunktionen för att hoppa rakt in i händelsernas centrum.

Lucky Games är tillgängliga för spelare på ComeOn! via Slot Matrix.

”Vårt mål är att skapa spel som underhåller spelare på lång sikt. The Treasures of Tizoc är en slot 
fylld med spännande funktioner och ett alternativ för köpbonus för första gången. Vi är mycket 
nöjda med vårt samarbete med ComeOn! och vi ser fram emot att släppa fler exklusiva spel inom 
den närmaste framtiden”, säger Mads Jørgensen, medgrundare och CEO för LL Lucky Games AB.

"Vi är glada över att vara det allra första kasinot som presenterar Lucky Games spellansering The 
Treasures of Tizoc. Med så många spel som släpps varje vecka måste vi se till att alltid leverera 
det mest underhållande spelet till våra spelare. Vi är väldigt positiva till denna exklusiva lansering 
och vi ser fram emot att arbeta med Lucky Games för framtida spelsläpp”, säger Jason Bradbury, 
Head of Exclusive Games för ComeOn!

ComeOn Group är en ledande global aktör inom iGaming-industrin med över 500 medarbetare 
och 17 olika varumärken. ComeOn Group erbjuder spelarupplevelse inom kasino och sports 
betting.
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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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