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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

Authentic Gaming lanserar live casino hos flera ledande operatörer 
Authentic Gaming levererar en innovativ produkt för live casino, med streaming i 
realtid från landbaserade casinos. Som kund spelar du online i en riktig casino miljö 
tillsammans med riktiga besökare. Authentic Gaming är ett fristående bolag inom 
LeoVegas Mobile Gaming Group.  

Teamet bakom Authentic Gaming är personer med lång erfarenhet av live casino och produktutveckling. 
Authentic Gamings live casino lanserades under hösten hos ett flertal operatörer däribland                  
Leovegas.com och idag sker ytterligare lansering hos en av Europas ledande speloperatörer. 

“Vi på Authentic är oerhört glada över att vårt live casino lanseras hos ännu en operatör. Vi har jobbat 
hårt med vår produkt och kan med den erbjuda något unikt inom live casino. Vår streaming levereras i 
HD-kvalité där ljud och bild ger en verklighetstrogen känsla för spelarna. Vi har fått bra respons från 
både operatörer och landbaserade casino”, säger Jonas Delin, VD för Authentic Gaming. 
 
“Det är fantastiskt kul att ytterligare en operatör lanserar live casino från Authentic Gaming. Med detta 
ser vi att tillväxten inom LeoVegas-koncernen inte bara drivs av geografisk expansion och nya            
produktkategorier för LeoVegas.com. Vi växer dessutom via investeringar i innovativa och                   
entreprenörsdrivna bolag. Jonas Delin och hans team på Authentic Gaming har gjort ett riktigt bra arbete 
och det ska bli kul att följa utvecklingen”, säger Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare          
LeoVegas. 
 
LeoVegas Mobile Gaming Group ser kontinuerligt över möjligheter och förutsättningar för att erbjuda 
ett unikt spelerbjudande. Som det kommunicerades i samband med LeoVegas börsintroduktion har 
LeoVegas AB startat Independent Mobile Productions Ltd. (IMP). IMP är ett helägt holdingbolag där nya 
affärsmöjligheter kan drivas i separata entreprenörsbolag, oberoende från LeoVegas-koncernens övriga 
verksamheter. Etableringen av IMP är en del av LeoVegas ambition att främja innovation och experimen-
terande kring mobila spelupplevelser och ta del av de många möjligheter som finns i spelbranschen. 
Authentic Gaming är en del av IMP och är verksamt i det segment (live casino) som växer snabbast på 
marknaden för online casino. 
 
Via denna länk kan ni läsa Authentic Gamings engelska pressrelease: 
http://www.authenticgaming.com/news/#january 

Denna information är sådan information som LeoVegas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-
ordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31/1 2017 kl. 08:00 
CET.  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com 
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20, phil-
ip.doftvik@leovegas.com 
 
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm 
Organisationsnummer: 556830-4033 

Om mobilspelsbolaget LeoVegas  
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av 
prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är base-
rad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och 
datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett 
flertal utmärkelser. Bland annat ”Nordic Operator of the year”, “Mobile Marketing Campaign of the year”, ”Innovation in Mobile 
and Tablet of the year” vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat ”Mobile-First” och ligger i framkant med den 
senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och 
etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en konti-
nuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad 
på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com  
eller www.leovegas.com. 
 


