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LL Lucky Games AB (publ) anställer erfaren 
finansdirektör som ny Chief Financial Officer 
(CFO) inför fortsatt tillväxtresa

LL Lucky Games AB (publ) meddelar idag att bolaget har anställt Keld Knudsen som CFO från 
och med den 15 oktober 2021.

”Keld har betydande erfarenhet från ledande ekonomipositioner inom branschen, och att vi har 
lyckats attrahera honom till LL Lucky Games är ett fantastiskt kvitto för oss. Kelds erfarenhet från 
sektorn kombinerat med hans globala kompetens och ledaregenskaper är väldigt relevanta i det 
stadiet vi befinner oss i. Hans viktigaste uppgift blir att bygga upp den finansiella strukturen inför 
vår fortsatta tillväxtresa och bolagets kommande faser”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL Lucky 
Games.

”LL Lucky Games är ett bolag som har flertalet fantastiska produkter och ett hängivet team. 
Dessutom befinner de sig i en extremt spännande fas och det känns därför extra roligt att komma 
in just i detta skede. Jag ser stora möjligheter både för bolaget såväl som min egen personliga 
utveckling och ser fram emot en spännande resa med fokus på tillväxt”, säger Keld Knudsen,

Keld Knudsen har över 11 års erfarenhet från ledande ekonomipositioner inom sektorn. Han 
ansluter närmast från rollen som VD på GentingBet. Innan dess har han bland annat varit CFO på 
Mr Green mellan 2012 och 2019. Keld har tidigare också innehaft rollen som Head of Finance för 
konsumentdivisionen på Unibet Group.

För mer information

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

Bolagets Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB
08-84 211 10
adviser@eminova.se



Pressmeddelande
31 augusti 2021 14:26:00 CEST

  LL Lucky Games AB Östermalmstorg 1 114 142 Stockholm

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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