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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas slutför förvärvet av World of Sportsbetting Ltd 
 
LeoVegas offentliggjorde den 7 februari 2018 förvärvet av World of Sportsbetting 
Ltd (Malta). LeoVegas har idag slutfört förvärvet och tillträtt aktierna i World of 
Sportsbetting Ltd. Förvärvet görs med en kontant köpeskilling om 2,6 MEUR. 
 
World of Sportsbetting Ltd (Malta), innehar en sportsbettinglicens och en casinolicens i delstaten 
Schleswig-Holstein samt en godkänd ansökan för en sportsbettinglicens genom delstaten Hessen. En 
godkänd ansökan för en sportsbettinglicens i delstaten Hessen innebär att man får marknadsföra 
sportsbetting i hela Tyskland. 
 
Licenserna ger en ökad trovärdighet och legitimitet för LeoVegas på den tyska marknaden samt möjlig-
gör tillgång till betalningsslösningar som är viktiga i Tyskland. Detta går i linje med bolagets strategi att 
expandera i reglerade marknader och ger LeoVegas bästa möjliga förutsättningar att accelerera ytterli-
gare i Tyskland. 
 
I samband med förvärvet berättade vi också om LeoVegas nya ambassadör Lothar Matthäus och sats-
ningen på LeoVegas Sport. Lothar Matthäus har en lång och framgångsrik landslagskarriär bakom sig 
vilket gör honom till en stark profil i den tyska sportvärlden.  
 
För mer information avseende förvärvet hänvisas till pressmeddelande den 7 februari 2018. Pressmed-
delandet finns på www.leovegasgroup.com. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com 
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com 
Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm 
Organisationsnummer: 556830-4033 

Om mobilspelsbolaget LeoVegas  
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 base-
rad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – 
LeoVegas och Royal X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 


