
 
 
 

 
 
Stockholm, 13 december 2018 
 

LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas etablerar sig i Spanien under Q1 2019  
 
Spanien är sedan 2012 en lokalt reglerad spelmarknad och LeoVegas har nu lämnat 
in licensansökan för casino och sportspel.  
  
”Nu tar vi nästa steg på vår globala expansionsresa och ansöker om vår första licens i ett spansktalande 
land, Spanien. Spanien är en av de snabbast växande marknaderna i Europa. Genom vår teknik och 
erfarenhet kan vi effektivt anpassa vår verksamhet till reglerade marknader oavsett språk och regelverk. 
Därför räknar vi med att starta vår verksamhet i Spanien redan under första kvartalet 2019. 
 
Spanska talas av mer än 470 miljoner människor. Naturligt ser vi etableringen på den spanska marknaden 
som ett första steg för att ta oss in i flera spansktalande länder. Den spanska casinomarknaden växte 
under Q3 2018 med mer än 30% jämfört med 2017” säger Gustaf Hagman, Group CEO.  

Den spanska marknaden 
Den spanska marknaden för spel online 2019 beräknas enligt H2 Gaming Capital* uppgå till cirka 1 
miljarder Euro jämfört med den svenska marknaden som beräknas uppgå till ungefär 1,4 miljarder Euro. 
Idag är endast cirka 11 procent av allt spel i Spanien online, jämfört med 52% i Sverige. Den spanska 
online-marknaden har en stark tillväxt då spelandet går mer och mer online. De senaste siffrorna från 
den spanska spelmyndigheten visar att casinosegmentet i Q3 2018 växte med 30 procent jämfört med 
samma period förra året.  

Reglerade marknader 
LeoVegas fick nyligen licens på den svenska marknaden. Att ansöka om och sedermera få licenser 
beviljade är en rigorös process. Att LeoVegas klarar av att jobba med parallella licenseringsprojekt visar 
att bolaget mognat ytterligare och har en god kapacitet att leverera hög kvalitet i allt arbete som görs. 
LeoVegas har lönsam tillväxt och hållbarhet i fokus när det gäller framtida expansion till nya marknader. 
Expansion till nya marknader är ett av stegen för att uppnå de finansiella målen år 2020 om minst 600 
MEUR och minst 100 MEUR i EBITDA.  

LeoVegas har idag spellicens på Malta (EU), i Storbritannien, Danmark, Italien, Sverige, Irland och snart 
också Spanien. 

 

 

*H2 Gambling Capital är en av spelindustrins ledande leverantörer av data och analyser 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustaf Hagman, VD och koncernchef: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com 
Philip Doftvik, Director 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 det ledande GameTechbolag och ligger i 
framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 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 flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. Bolagets aktie är listad på Nasdaq 
Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 

 
 
 


