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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas lancerer LeoVegas Sport i Danmark 
LeoVegas lancerer i dag LeoVegas Sport med spil på odds og live odds til sine dan-
ske kunder. Lanceringen sker da LeoVegas er blevet bevilliget en dansk licens til 
sportsbetting, hvilket betyder at LeoVegas nu dagligt tilbyder ca. 100,000 odds spil 
i mere end 40 forskellige sportsgrene i Danmark. 
 
"Lanceringen af LeoVegas casino har været en stor succes og har på kort tid etableret LeoVegas som 
varemærke i Danmark. Vi ser er et klart vækstpotentiale for sportsbetting, og styrker med lanceringen i 
dag vores udbud på det danske marked. Vores mål er at udbyde Danmarks hurtigste og mest engage-
rende sportsoplevelse.  
 
Parallelt med lanceringen af sportsspil, satser vi yderligere på vores Live Casino, da vi nu har markedets 
bedste live-oplevelse med det største udbud, og eksklusive borde udbudt udelukkende til vores egne 
kunder. Med disse lanceringer styrker vi LeoVegas’ vifte af udbud på det danske marked,” fortæller Gu-
staf Hagman, Group CEO. 
 
Timingen for lanceringen af LeoVegas Sport kunne ikke være bedre, her lige før starten af Superligaen 
(den bedste fodboldrække i Danmark) i juli. Sammen med de andre store fodboldligaer og andre sports-
begivenheder kommer det til at drive kundeaktiviteten i vejret.  
 
Den danske spillelicens styrker yderligere LeoVegas position som en ledende aktør med fokus på regule-
rede markeder. Ud over deres licens i Danmark, har LeoVegas også licens på Malta, i Storbritannien, Ita-
lien og Irland. 
 
 
 
Yderligere information: 
Gustaf Hagman, Group CEO og medstifter: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com 
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com 
Adresse: Sveavägen 59, Stockholm 
 
Om LeoVegas mobilspilgruppen 
LeoVegas’ vision er er skabe den ultimative oplevelse indenfor mobilspil og at være nummer ét indenfor mobilspil. Virksomhe-
den er kendetegnet ved prisvindende innovation og stærk vækst. LeoVegas’ tekniske udvikling foregår i Sverige, og den dag-
lige drift foregår på Malta. Det svenske moderselskab LeoVegas AB (publ) investerer i virksomheder der tilbyder spil via mobi-
lenheder og stationære computere, samt virksomheder der udvikler relaterede teknologier. LeoVegas har tiltrukket sig stor 
international anerkendelse og har vundet adskillige priser, b.la. “Nordic Operator of the Year”, “Mobile Marketing Campaign of 
the Year”, og “Innovation in Mobile and Tablet of the Year”, ved de internationale EGR Awards. LeoVegas baserer dets udvik-
ling på “Mobile First” og holder sig på forkant ved at benytte de nyeste og bedste teknologier på markedet indenfor mobilspil. 
Med et fundament bygget på en fantastisk spiloplevelse, langsigtede kunderelationer, og etableringen af et stærkt vare-
mærke, har firmaet tiltrukket en stødt voksende kundekreds, igennem innovativ, effektiv og datadreven markedsføring. Siden 
dets etablering har mobilspilvirksomheden LeoVegas kunne fremvise stærk vækst kvartal efter kvartal. LeoVegas aktier er 
noteret på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank AB fungerer som virksomhedens certificerede rådgiver. For mere infor-
mation om LeoVegas henvises til www.leovegasgroup.com og www.leovegas.com. 
 
 


