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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

Hattrick för LeoVegas vid EGR Nordics Awards 2018 
Vid EGR Nordics Awards lyfts de mest framgångsrika och innovativa spelbolagen 
fram. I hård konkurrens vann LeoVegas tre utmärkelser, “Nordics Operator of the 
Year”, “Casino Operator of the Year” och “Sports Betting Operator of the Year” 
 
"Vi är väldigt glada över att ha vunnit Casino Operator- och Sports Betting Operator of the Year ef-
tersom det är dessa två spelkategorier som definierar, och är vår produkt. Att dessutom bli utsedd till 
Nordics Operator of the Year är helt fantastiskt! Att få dessa utmärkelser är ett kvitto på att vi är ett  
extremt duktigt team på LeoVegas som ständigt levererar. Det visar också att vi är det ledande          
GameTech bolaget som verkligen leder vägen inom Norden", säger Gustaf Hagman, Group CEO. 
 
Nordics Operator of the Year  
LeoVegas vann utmärkelsen Nordics Operator of the Year för att LeoVegas har under det senaste året 
varit en drivkraft för innovation inom alla delar av bolagets verksamhet och tydligt lyckats särskilja sig 
från konkurrenterna genom en mix av hög tillväxt, innovation och stark leverans inom produkt.  
 
Utöver detta har LeoVegas under det gångna året förstärkt sitt arbete inom ansvarsfullt spelande, fram-
förallt, genom lanseringen av www.LeoSafePlay.com - en dedikerad portal för spelare som riskerar att 
utveckla ett osunt spelbeteende. 
 
Casino Operator of the Year 
Detta pris bekräftar LeoVegas starka erbjudande inom casino och de förbättringar som gjorts senaste 12 
månaderna. Framförallt lyfts satsningar inom Live Casino fram med den banbrytande funktionen ”in-
game deposit”, vilket gör det möjligt för spelare att göra insättningar utan att förlora sin plats vid bor-
det, samt den förbättrade upplevelsen via LeoVegas egna och exklusiva studio, Chambre Séparée. 
 
Sports Betting Operator of the Year 
Under det gångna året har LeoVegas Sport gått från klarhet till klarhet och idag är LeoVegas Sport till-
gängligt på flertalet marknader samt erbjuder möjligheten att satsa på över 130 000 sportevenemang.  
 
Även i denna kategori prisas LeoVegas för sin förmåga att differentiera sig mot övriga i industrin och i 
detta fall genom ett utmärkt produktutbud, effektiv marknadsföring och global räckvidd. 
 
 
 
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 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 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 First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. 
Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 


