Stockholm, 29 augusti 2018

LeoVegas koncernen lanserar BetUK som nytt sportvarumärke i Storbritannien
LeoVegas koncernen stärker sitt erbjudande i Storbritannien genom att lansera
BetUK.com som nytt sportvarumärke.
”LeoVegas har sedan start drivit en framgångsrik global varumärkesstrategi. På större marknader kan
den kompletteras med en lokal multibrand strategi. I Storbritannien är marknaden stor och mogen, vilket
ger anledning till att jobba med fler varumärken som attraherar olika typer av kunder. Därför tar bolaget
nu nästa steg och lanserar ett varumärke med Sport som huvudfokus. BetUK.com är en premiumdomän
med en väldigt stark länkprofil som rankar högt på Google och andra sökmotorer. Det är en väldigt spännande satsning och jag är övertygad om att det kommer att utvecklas till en succé med stark och hållbar
tillväxt”. säger Gustaf Hagman, Group CEO.
BetUK blir LeoVegas-koncernens första varumärke med sport som huvudinriktning. I en del av lanseringen ingår också sponsorskap av fotbollsklubben Swansea City A.F.C där BetUK är officiell tröjsponsor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
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 samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.
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