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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas lanserar LeoVegas Sport i Danmark 
LeoVegas lanserar idag spel på odds och liveodds för sina danska kunder. Lanse-
ringen sker sedan LeoVegas beviljats en dansk licens för sportspel och innebär att 
LeoVegas nu dagligen kommer erbjuda omkring 100 000 oddsspel inom fler än 40 
olika sporter under namnet LeoVegas Sport i Danmark.  
 
"Lanseringen av LeoVegas Casino har varit väldigt framgångsrik och på kort tid etablerat LeoVegas som 
varumärke i Danmark. Vi ser en tydlig tillväxtpotential för sportspel och genom lanseringen av LeoVegas 
Sport breddar vi nu vårt erbjudande på den danska marknaden. Vårt mål är att erbjuda Danmarks snabb-
aste och mest engagerade sportspelupplevelse”.  
 
”Parallellt med lanseringen av Sportspel, satsar vi på vårt Live Casino där vi nu erbjuder marknadens 
bästa live-upplevelse med det största utbudet och exklusiva bord bara för LeoVegas kunder. Med dessa 
lanseringar stärker vi LeoVegas erbjudande ytterligare på den danska marknaden”, säger Gustaf Hag-
man, Group CEO. 
 
Den valda tidpunkten av lanseringen av LeoVegas Sport är perfekt inför starten av den danska Superli-
gaen (Högsta divisionen för fotboll i Danmark) den 14 juli. Tillsammans med de internationella fotbolls-
ligorna och övriga sportevenemang kommer det driva kundaktiviteten. 
 
Den danska sportlicensen stärker ytterligare LeoVegas ställning som en ledande aktör med fokus på 
reglerade marknader. LeoVegas har utöver de danska licenserna även licenser på Malta, i Storbritannien, 
Italien och Irland. 
 
 
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: Sveavägen 59, Stockholm 
Organisationsnummer: 556830-4033 

Om mobilspelsbolaget LeoVegas  
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av 
prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är base-
rad 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 konti-
nuerligt 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 om LeoVegas på www.leovegasgroup.com  
eller www.leovegas.com. 
 


