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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas – nu live i Danmark! 
Som tidligere kommunikeret har LeoVegas fået licens til at operere på det danske 
spillemarked. Arbejdet forud for lanceringen har forløbet planmæssigt, og i dag 
byder vi alle danskere velkommen til LeoVegas’ prisvindende mobile casino.   

“Lanceringen har gået godt, og vi er glade for, at vi nu kan tilbyde LeoVegas i Danmark,” fortæller  
Gustaf Hagman, Group CEO. “Danmark er endnu et skridt i vores fortsatte ekspansion og endnu et 
marked, hvor vi vil bruge vores position som mobilt casino til at tilbyde den ultimate casino oplevelse og 
blive nummer 1 inden for spil på mobilen.” 
 
LeoVegas’ ekspansionsstrategi er at træde ind på regulerede markeder og markeder, der står foran 
regulering samt at gøre brug af det globale brand med lokalt forankrede teams. Marketinginvesteringen 
bliver kontinuerligt analyseret og optimeret, og vil løbende blive forøget i takt med, at dataanalyse gør 
investeringen mere effektiv.  
 
Det regulerede danske spillemarked estimeres ifølge H2 Gaming Capital til at omsætte for 4,6 mia. kr. i 
2016. LeoVegas har licenser til at udbyde spil i Danmark, Storbritannien og Malta.  

Giv en varm velkomst til www.leovegas.dk eller download appen! 

Informationen i denne pressemeddelelse følger hvad LeoVegas AB (publ) skal offentliggøre i overensstemmelse med EU 
Market Abuse Regulation. Denne information blev udsendt, af bureauet ved nedenstående kontaktpersoner, til 
offentliggørelse kl. 08:00 (CET) 8 december 2016.  
 
For yderligere information, kontakt venligst:  
Gustaf Hagman, Group CEO and co-founder: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com 
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20, 
philip.doftvik@leovegas.com 
Besøgsadresse: Sveavägen 59, Stockholm 
Corporate identity number: 556830-4033 
 
Om LeoVegas 
LeoVegas’ vision er at skabe den fedeste spilleoplevelse og være nummer 1 inden for mobil spilleunderholdning. LeoVegas er 
karaktereret ved prisvindende innovation og stærk vækst. Den daglige drift af LeoVegas foregår på Malta, mens teknologien 
udvikles i Sverige. Moderselskabet LeoVegas AB(publ) investerer i firmaer, som også er indenfor spillebranchen på mobil og 
andre online enheder, såvel som firmaer der udvikler anden relateret teknologi. Siden etableringen har den mobile 
spillevirksomhed, LeoVegas, vist stor vækst hver kvartal. LeoVegas AB er noteret på ”Nasdaq First North Premier” og Avanza 
Bank AB er certificeret rådgiver. For yderligere information om LeoVegas besøg www.leovegasgroup.com. 
 


