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Mega Jackpot-vinst över 18 miljoner kr på Mr Green. 
 
Sliema, Malta: På fredag 6 november log lyckan mot ännu en spelare på Mr Greens online 
casino (www.mrgreen.com) när Mega Jackpotten på nästan 2 miljoner Euro (€1.996.420), 
drygt 18,6 miljoner kronor, i IGA-spelet Siberian Storm föll ut. 
 
Den lyckliga vinnaren, som bor i en stad strax norr om Stockholm, Sverige, hade följande 
kommentar när Mr Greens VD, åtföljd av självaste Mr Green, dök upp hemma hos henne 
för att gratulera till storvinsten; 
 
”Det tog mig ett bra tag att förstå att det var på riktigt. När jag vann jackpotten stod inget 
specifikt belopp, bara att jag hade vunnit jackpotten, så det var först när Mr Green ringde 
upp mig som jag började förstå hur mycket pengar jag verkligen hade vunnit.” 
 
Tillfrågad om hur den här upplevelsen skulle påverka hennes liv svarade vinnaren: 
 
”Jag har alltid drömt om att kunna köpa ett eget hus, och nu kan jag göra det. Vi ska 
faktiskt på semester om ett par veckor, till Kanarieöarna, men jag tror att nästa resa blir 
någonstans lite mer exotiskt. Någon riktig paradisö någonstans – kanske Maldiverna. Jag 
kommer nog unna mig en en ny bil också. En fin ny bil... Jag kommer inte att sluta jobba, 
men nu kan jag välja ett jobb utifrån vad jag verkligen vill jobba med, och inte bara ett 
som betalar räkningarna. Det kommer att göra en stor skillnad i mitt liv, helt klart.” 
 
Mr Greens VD, Bo Wänghammar, kommenterade mötet med den lyckliga vinnaren så här:  
 
“Det var verkligen spännande att träffa vår vinnare och få gratulera henne personligen. Vi 
förstår att det kan vara överväldigande och ibland svårt att förstå att de verkligen har 
vunnit. Därför är ett personligt möte för att förklara processen, stötta vinnaren och få dem 
att känna sig trygga viktigt för oss. Då kan vinnaren bli av med all osäkerhet och verkligen 
njuta av känslan att det är på riktigt.” 
 
Just nu är det möjlig att vinna över 65 miljoner kronor i jackpottspelet Mega Fortune och 
60 miljoner kronor på jackpottspelet Hall of Gods.  
 
Mr Green Ltd erbjuder online casino i 13 länder, och har tre år i rad (2013, 2014 och 2015) 
utsetts till Årets online casino (Online Operator of the Year) av IGA (International Gaming 
Awards). Mr Green Ltd är ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co AB – ett svenskt bolag 
som äger, förvärvar och utvecklar ledande spelbolag online. Mr Green & Co AB är 
börsnoterat på svenska AktieTorget. 
 
För ytterligare information eller frågor, kontakta 
Bo Wänghammar 
VD, Mr Green Ltd. 
Bo.Wanghammar@mrgreen.com 
+35699749944 
 
	
	


