
   
 
 
 
 
Stockholm, 1 mars 2018 
 

LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas slutför förvärvet av tillgångarna från bolaget IPS, numera kallat Rocket X 
 
LeoVegas offentliggjorde den 12 januari 2018 förvärv av tillgångarna från bolaget 
Intellectual Property & Software Limited (“IPS”) och relaterade tillgångar från ytter-
ligare två bolag som innehar topprankade varumärken som 21.co.uk, Slotboss, Be-
tUK och UKCasino. Samlingsnamnet för detta är numera Rocket X. Förvärvet ge-
nomförs till en köpeskilling om 65 miljoner pund. LeoVegas meddelar härmed att 
samtliga villkor nu är uppfyllda och att förvärvet idag har slutförts. 
 
Förvärvet kommer ytterligare att stärka LeoVegas närvaro i Storbritannien och position som det le-
dande mobilspelsbolaget.  
 
LeoVegas har sedan starten följt en global varumärkesstrategi som är väldigt framgångsrik. På större 
marknader kan koncernens två globala varumärken, LeoVegas och Royal Panda, kompletteras med en 
lokal multibrand strategi. Marknaden i Storbritannien är så pass stor och mogen vilket är anledningen till 
att jobba med flera varumärken som attraherar olika typer av kunder. Rocket X strategi är inriktat på en 
digital och datadriven kundanskaffningsstrategi och har därmed en av marknadens mest effektiva kun-
danskaffningsmodeller.  
 
För mer information avseende förvärvet hänvisas till pressmeddelande den 12 januari 2018 samt till Leo-
Vegas finansiella rapport för det fjärde kvartalet 2017 som publicerades den 7 februari 2018. Pressmed-
delandet och rapporten 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 Panda. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 


