
 

 

 

Scout Gaming i affärsdiskussion med LeoVegas 

Scout Gaming meddelar att bolaget är i affärsdiskussion med LeoVegas om leverans av bolagets Daily 

Fantasy Sports och poolbetting-plattform. Affärsdiskussionen är i ett sådant skede att den inom kort 

väntas övergå i konkreta avtalsförhandlingar. 

Scout Gaming och LeoVegas har under en tid fört samtal om en möjlig affärsrelation och Scout Gaming gör 

nu bedömningen att det finns en god chans att färdigställa ett avtal som skulle innebära leverans av 

bolagets fulla spelplattform med tillhörande nätverkslikviditet.  

Samtalet förväntas att inom kort övergå i konkreta avtalsförhandlingar och för att undvika spekulationer 

väljer Scout Gaming att uppdatera marknaden om detta.   

Scout Gaming kommer att ytterligare uppdatera kring den finansiella påverkan från avtalet vid dess 

eventuella färdigställande.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Ternström, vd 

Tel: +46 706 770 660 

E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com  

Om Scout Gaming Group 

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och Poolbetting. 

Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de 

flesta sporter och ligor. Koncernen har drygt 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med 

utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling 

hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 

www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 

Om LeoVegas 

LeoVegas är en ledande europeisk speloperatör med cirka 500 000 aktiva spelare. Teknikutveckling sker i 

Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live 

casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt den 

lokala brittiska multibrandoperatören Rocket X. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholms 

huvudlista. Läs mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 

 

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, den 8 juni 2018, klockan 16.20 CET. 

 


