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LL Lucky Games har tecknat ett exklusivt Letter 
of Intent (LOI) med avsikt att förvärva hela 
Danske Spigo ApS:s B2B-verksamhet.

Följande delar av Danske Spigo ApS:s verksamhet kommer ingå i förvärvet:

• 8 st kundintegrationer varav 2 st direktintegrationer till Danske Spil:s två viktigaste varumärken – 
SPILLEHJØRNET och Tivoli Casino.

• 27 st egenutvecklade casinospel varav samtliga dessa för närvarande är live hos Danske Spil och 
andra kunder.

• Spigo Station - en aggregatorplattform som är certifierad i Danmark

• Spigo SDK – en teknisk lösning för accelererad utveckling av nya spel

• Grundaren och storägaren av Danske Spigo ApS, Kasper Kau, fortsätter i verksamheten och går 
in som Director of Business Development i LL Lucky Games.

• 3 st spelutvecklare från Danske Spigo ApS med unik expertis anställs även de i LL Lucky Games.

”Detta är ett strategiskt förvärv för bolaget. Utöver att det kommer att ge oss viktig omsättning 
samt öppna upp nya intäktsmöjligheter och en förbättring av vår lönsamhet. Vi adderar 27 nya 
casinospel med starkt track record och flera års kontinuerlig tillväxt till vår redan starka 
produktportfölj tillsammans med en viktig teknisk aggregeringsplattform. Vi är mycket glada och 
stolta över att Kasper och hans team om ytterligare tre iGaming-experter har valt att fortsätta i 
verksamheten och det är en ära att få välkomna dem till LL Lucky Games. Viktigast av allt är att 
detta medför en direktintegration till Danske Spil där vi får möjlighet att ta över en befintlig 
affärsrelation. Jag vill också nämna att vi ser fram emot att Freeway kommer in som ytterligare 
aktieägare i LL Lucky Games i och med den här affären”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL 
Lucky Games.

”Vi har under en lång tid sökt efter en partner för att ta Spigo till nästa nivå och nu har vi äntligen 
hittat den perfekta matchningen. Redan tidigt i dialogen så kände vi att LL Lucky Games 
respekterade vår historia samtidigt som vi delar en långsiktig vision. Vi är övertygade om att detta 
kommer att ge oss rätt förutsättningar för att utveckla Spigo vidare och ser stora potentiella 
synergier där LL Lucky Games spel kommer att tillföra värde för våra befintliga kunder samtidigt 
som vi stärker vår kommersiella position. Vi ser fram emot en enormt spännande resa tillsammans 
med Mads och LL Lucky Games starka team”, säger Kasper Kau, grundare av Danske Spigo ApS.
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Köpeskilling:

Parterna har kommit överens om att köpeskillingen ska bestå av en kombination av kontanta 
medel samt nyemitterade aktier. Den kontanta delen uppgår till SEK 10 000 000 och kommer att 
finansieras med lån. Avseende den andra delen av betalningen har bolaget för avsikt att emittera 1 
000 000 aktier för transaktionen. Detta ska ses i relation till att bolagets totala antal utestående 
aktier per dags dato uppgår till 43 905 472.

Slutförande av transaktionen:

Parterna har för avsikt att slutföra transaktionen under september månad efter sedvanligt due 
diligence-förfarande.

Rådgivare:

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma samt Adlex Advokater Partnerselskab är legala 
rådgivare till LL Lucky Games i samband med transaktionen.

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

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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Denna information är sådan information som LL Lucky Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-08-30 08:30 CEST.
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