Stockholm, 25 april 2018

LeoVegas kommentar på information gällande ändrade förutsättningar på den norska
marknaden
I LeoVegas finansiella mål om intäkter på minst 600 MEUR år 2020 och minst 100
MEUR i EBITDA år 2020, som presenterades 19 april, har det tagits i beaktning att
marknadsförutsättningar kan förändras. Meddelandet igår om förslaget till norska
stortinget är ett exempel på ändrade förutsättningar som LeoVegas strategiska planering tagit höjd för.
LeoVegas strävar efter att vara ett transparent bolag och väljer därför att ange storleken på den norska
marknaden för att ge en ökad förståelse. I mars 2018 stod den norska marknaden för 4,6% av koncernens totala intäkter. Oavsett utgång påverkar utvecklingen i Norge inte LeoVegas finansiella mål.
”Ännu finns det inga detaljer kring förslaget men i alla branscher får man räkna med att förutsättningarna
kan ändras. Vissa marknader stängs ner och andra öppnas och regleras. Norge har idag inget lokalt licenssystem och istället för förbud hoppas jag att Norge rör sig mot en lokal reglering likt den utvecklingen vi ser i Sverige.”, säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas Mobile Gaming Group.
LeoVegas har länge varit väldigt tydliga med att välkomna reglering av spelmarknader och koncernens
strategi är att expandera i reglerade marknader och marknader som utvecklas mot reglering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i
framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill
säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt
den effektiva och datadrivna marknadsföringen. 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 en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.
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