Stockholm, 24 november 2017

LeoVegas vinner tre utmärkelser på Malta Gaming Awards
Mot ett starkt startfält vann LeoVegas priserna “CSR of the Year”, “Careers Program of the Year” och “Sportsbook of the Year”.
”Att vinna dessa tre utmärkelser visar verkligen på LeoVegas bredd som bolag. Jag är väldigt glad
och stolt att våra satsningar inom ansvarsfullt spelande, genom LeoSafePlay, har blivit uppmärksammat genom just detta pris. Det är ett område som vi fortsätter att utveckla och investera stora resurser inom. Förutom att leda vägen till den mobila framtiden, leder vi också vägen inom Maltas spelsektor”, säger Gustaf Hagman, Group CEO.
CSR of the Year – Corporate Social Responsibility of the Year
Under året har LeoVegas gjort betydande satsningar inom ansvarsfullt spelande, vilket har resulterat
i en ny dedikerad portal som heter LeoSafePlay. Centralt inom LeoSafePlay är ett verktyg baserat på
machine learning, för att proaktivt upptäcka spelare som kan hamna i ett osunt spelande. Kunderna
kan även få hjälp att själva identifiera sitt beteende och spelande som kan komma att bli ett problem
genom ett anonymt test. Som ett av få bolag i branschen erbjuder LeoVegas ett gratis verktyg
(GamBan) för att blockera samtliga spelsiter och en försäkring (LeoSafe) som betalar kundens första
besök hos terapeuter specialiserade inom spelberoende. All information och verktyg är samlade på
portalen www.leosafeplay.com, som riktar sig till kunder, närstående och andra berörda.
I motiveringen till CSR priset lyfts också LeoInitiative fram, vars syfte är att förbättra situationen för
lejon runtom i världen, samt LeoVegas stöd till lokala hjälporganisationer och Pride festivalen på
Malta.
Careers Program of the Year
Denna utmärkelse visar att LeoVegas har den bästa kulturen och förutsättningarna för att möjliggöra
en hållbar och utvecklande karriär. Med ett starkt team erbjuder LeoVegas spelbranschens mest attraktiva karriärmöjligheter och en jämställd arbetsplats.
Sportsbook of the Year
LeoVegas Sports har utvecklats enormt under det senaste året. LeoVegas Sport har lanserats på
flera marknader och erbjuder idag möjligheten att spela på över 130 000 sporthändelser. En särskild
funktion som ligger till grund för utmärkelsen är ”instant betting” vilken möjliggör för kunden att
satsa under spelets gång, exempelvis i tennis där kunden kan spela ända fram tills dess att bollen
servas.
Malta Gaming Awards hålls varje år för att framhäva betydande insatser inom spelsektorn på Malta.
En panel bestående av 20 oberoende, yrkesverksamma personer bedömer nomineringarna och processen granskas av KPMG.
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Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future” Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark
tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska
moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag
som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet
of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile First" och ligger i framkant med den senaste
teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är
listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer information om LeoVegas återfinns
på www.leovegasgroup.com eller www.leovegas.com.
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