Stockholm, 1 januari 2018

LeoVegas har slutfört förvärvet av streamingnätverket CasinoGrounds
LeoVegas offentliggjorde den 6 december 2017 förvärv av 51 procent av aktierna i
streamingnätverket CasinoGrounds. LeoVegas har idag slutfört förvärvet och
tillträtt aktierna i CasinoGrounds.
Casinogrounds är ledande inom livestreaming av casinospel via YouTube och Twitch och driver sajten
www.casinogrounds.com som på kort tid blivit en plattform för casinostreaming med ett aktivt och socialt casinoforum. CasinoGrounds samarbetar med både operatörer och speltillverkare inom industrin.
Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner SEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner
SEK som baseras på intäktsutveckling under perioden januari - juni 2018. LeoVegas bedömning är att full
tilläggsköpeskilling kommer att utgå. Avtalet innehåller vidare en option att förvärva ytterligare 29% av
aktierna år 2021 eller 2022 till 5 gånger rörelseresultatet (EBIT multipel).
För mer information avseende förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 6 december 2017. Pressmeddelandet 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 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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