Stockholm, 5 mars 2018

Authentic Gaming tecknar avtal med Playtech och Betsson Group
Authentic Gaming tecknade under februari ett strategiskt viktigt avtal med
Playtech, som är en av världens största leverantör av onlinespel. Via samarbetet får
Authentic Gaming tillgång till deras globala nätverk av operatörer. Authentic
Gaming skriver dessutom avtal med Betsson-koncernen som kommer fokusera på
Authentics premiumutbud som streaming från Foxwood Resort Casino i USA.
"Playtech är en av världens största leverantör av onlinespel. Genom detta avtal kommer vår streaming
från landbaserade casinon nå ett stort antal spelare genom Playtechs omfattande portfölj av operatörer.
Avtalet med Betsson-koncernen ger oss ytterligare en stark operatör med flertalet varumärken att
leverera till. Vi ser båda dessa partnerskap som ytterligare ett bevis på styrkan i vårat erbjudande och att
vi levererar en kvalitetsprodukt.” säger Jonas Delin, CEO på Authentic Gaming.
Playtech
Genom partnerskapet kommer operatörer som använder Playtech som leverantör att få tillgång till liveroulettbord från den landbaserade casinovärlden. Playtech framhåller framförallt Authentic Gamings
utbud av bord och antal landbaserade casinopartners som imponerande men också kvaliteten på
videostreamingen.
Authentic Gaming kommer leverera streaming till Playtech från följande casinos:
•
•
•

Saint Vincent Resort Casino (Italien)
Casino International Batumi på Hilton Hotel (Georgia)
Platinum Casino på Radisson BLU Hotel i Bukarest (Rumänien)

Betsson Group
Authentic Gaming kommer att lansera hela sin produktportfölj, inklusive premium borden från Foxwood
Resort Casino i USA. Avtalet gäller Betsson-koncernens samtliga varumärken. Deras huvudorsak till att
skriva avtal med Authentic Gaming är att kunna erbjuda ett starkare och mer konkurrenskraftigt
kunderbjudande för live casino.
ICE totally Gaming i London
ICE totally gaming är branschens största spelmässa som äger rum i februari varje år. Det är en av de
främsta möjligheterna att som leverantör träffa framtida samarbetspartners. Authentic Gaming hade ett
mycket framgångsrikt ICE med över 100 möten med online och landbaserade operatörer.
Authentic Gaming
Authentic Gaming levererar en innovativ produkt för live casino, med streaming i realtid från
landbaserade casinos. Som kund spelar du online i en riktig casinomiljö. Authentic Gaming är ett
fristående bolag inom LeoVegas koncernen och ingår i LeoVentures. Utvecklingen för Authentic Gaming
är god men förväntas inte ha materiell påverkan på LeoVegas-koncernens tillväxt och resultat i det korta
perspektivet.
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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 och en lokal multibrandoperator i Storbritannien kallad Rocket X. Bolagets aktie är
listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP

