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LL Lucky Games AB (publ) tecknar 
distributionsavtal med Microgame för den 
italienska marknaden

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) gör entré på en av Europas största 
och mest etablerade spelmarknader genom avtal med den ledande aggregeringsplattformen 
Microgame.

I och med detta avtal får italienska spelare möjlighet att spela Bolagets populära titlar, som The 
Treasures of Tizoc, Mr Alchemister, Valholl: Wild Hammers, Beetle Bailey och Astro Anna samt 
den senaste lanseringen SpinJoy Society Megaways. Nätverket inom Microgame omfattar mer än 
50 operatörer och över 130 varumärken. Flexibiliteten i erbjudandet har utvecklat företaget till en 
av de största distributörerna med en privilegierad ingång till den nationellt reglerade marknaden.

"Italien är den näst största spelmarknaden i Europa, och vi är glada över att samverka med 
Microgame, den främsta strategiska partnern i Italien. Detta är ett viktigt steg för oss och fler lär det 
bli framöver”, säger Mads Jørgensen, medgrundare och CEO för LL Lucky Games AB.

"Vi strävar efter att erbjuda den bästa möjliga upplevelsen online. Spelprodukter från Lucky Games 
är iögonfallande samt underhållande och vi ser fram emot ett givande samarbete”, säger Marco 
Castaldo, Chief Executive Officer för Microgame.

Microgame är en av Italiens ledande leverantörer till operatörer inom den reglerade spelindustrin. 
Med mer än 20 års erfarenhet i branschen kan Microgame ge över 50 kunder inom B2B de främsta 
spellösningarna.
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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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