Stockholm, 15 januari 2018

LeoVegas inleder samarbete med Mats Sundin
Legendaren Mats Sundin blir ambassadör och partner för LeoVegas free to play
satsning, LeoVegas.net, i Kanada. På LeoVegas.net kan man spela mobilcasino utan
att satsa riktiga pengar.
Med meriter som flerfaldig världsmästare, OS-guldmedaljör och medlem i Hall of Fame är Mats en stark
profil i hockeyvärlden. Lägg till hans långa NHL-karriär och status som tidigare lagkapten i Toronto
Maple Leafs så gör det honom ikonisk i Kanada.
"Min anknytning till Kanada och passion för ishockey, kommer bli en styrka i LeoVegas satsning. En del
av min ersättning från partnerskapet kommer att gå till Sundin Fellowship Foundation och jag ser verkligen fram emot samarbetet med LeoVegas. Det kommer bli en riktigt kul resa.”, säger Mats Sundin.
"Vi är glada att vi lyckats signa en av världens främsta ishockeyspelare genom tiderna. Jag vill nu välkomna Mats Sundin till LeoVegas-familjen! Samarbetet med Mats kommer ge oss fantastiska möjligheter
och trovärdighet för LeoVegas i Kanada.”, säger Gustaf Hagman, Group CEO.
Mats Sundin ger LeoVegas en tydlig association till en trovärdig och omtyckt profil, vilket ger stora möjligheter ur ett marknadsföringsperspektiv att stärka LeoVegas position och fortsatt höga tillväxt i Kanada.
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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. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser.
Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.
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