Stockholm, 22 december 2017

Genombrott för Authentic Gaming i USA
LeoVegas dotterbolag Authentic Gaming ingår avtal med Foxwoods Resort Casino.
Det möjliggör för spelare utanför USA att spela online på USA:s största casino.
Samarbetet gör det möjligt att för första gången få tillgång till livecasinospel från ett landbaserat casino
i USA. Det distribueras genom Authentics nätverk av operatörer där bland annat LeoVegas ingår.
"Det är första gången livecasino blir streamat från ett amerikanskt casino till europeiska spelare. Jag är
säker på att spelare kommer att dras till spel från USA:s största casino och vi förväntar oss också ett ökat
intresse från fler operatörer.", säger Jonas Delin, VD för Authentic Gaming
”Det är fantastiskt att vi inom LeoVegas-koncernen lyckats med ytterligare något unikt. Hela teamet hos
Authentic har jobbat hårt för att få klart samarbetet, en stor eloge till dem.”, säger Gustaf Hagman,
Group CEO, LeoVegas.
Authentics Gamings livecasino-produkt är nu lanserad på cirka 75 sajter och ett tjugotal operatörer.
Utvecklingen för Authentic Gaming är god men förväntas inte ha materiell påverkan på LeoVegaskoncernens tillväxt och resultat i det korta perspektivet.
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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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