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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVentures investerar i esport betting - Pixel.bet 
LeoVegas-koncernen har, genom sitt helägda investmentbolag LeoVentures Ltd för-
värvat Pixel Holding Group Ltd, som driver esport betting operatören pixel.bet. In-
vesteringen uppgår till 1,5 miljoner euro för 51 procent av bolaget och görs genom 
en nyemission. Pixel.bets vision är att skapa den främsta spelupplevelsen inom bet-
ting på esport www.pixel.bet  
  
"Esport är ett internationellt och snabbt växande område som engagerar miljontals tittare och utövare 
varje månad. Med investeringen i Pixel.bet får vi som koncern en unik inblick i ett nytt och snabbt väx-
ande segment.”, säger Gustaf Hagman, Group CEO och co-founder av LeoVegas Mobile Gaming Group. 
 
"I Pixel.bet fann vi ett passionerat entreprenörsteam som verkligen kommer inifrån esport communityn. 
Med en riktigt bra teknik och spelupplevelse utvecklad mobile-first är det en perfekt match med LeoVe-
gas Mobile Gaming Group. Tillsammans ska vi driva utveckling för den absolut främsta upplevelsen inom 
esport betting.”, säger Robin Ramm-Ericson, Managing Director LeoVentures och co-founder av LeoVe-
gas Mobile Gaming Group. 
 
”Vi älskar esport. Vi älskar betting. Vi vill skapa värde för esport entusiaster och tillföra något alldeles ex-
tra till vår community med en genuin e-sport spel och bettingupplevelse. Pixel.bet är exempelvis först 
med att erbjuda log-in med mobilt BankID och omedelbara utbetalningar av vinster.  Med LeoVentures 
har vi nu fått en unik partner och investerare som också förstår vår passion.” säger Eirik Kristiansen, CEO 
Pixel.bet 
 
Pixel Holding Group Ltd driver e-sport betting operatören pixel.bet, www.pixel.bet, och ska i nästa fas 
växla upp för att genomföra en breddare lansering. Sverige och Norden är initiala fokusmarknader med 
en tydlig potential att växa vidare internationellt. Pixel.bet har ambitionen att ta positionen som det le-
dande varumärket inom esport betting.  
 
Tillträdet beräknas ske under det tredje kvartalet 2018. Förvärvet kommer initialt inte att ha någon signi-
fikant effekt på LeoVegas-koncernens resultat eller finansiella ställning. 
 
Läs mer om LeoVentures och dess portföljbolag här: http://leovegasgroup.com/leoventures/ 
 
  
 
 
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 

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 base-
rad 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 Nas-
daq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 


