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LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas rekryterar Avshalom Lazar som Chief Compliance & Legal Officer  

LeoVegas förstärker koncernledningen genom rekryteringen av Avshalom Lazar 
som Chief Compliance & Legal Officer (CCLO). Avshalom kommer närmast från en 
roll som Group Head of Legal and Compliance på Fortuna Entertainment Group och 
tillträder i april 2019. 

Rollen, som är baserad på Malta, innefattar bland annat alla kontakter med myndigheter och licensgi-
vare, samt ansvaret att utveckla och leda det dagliga arbetet inom ansvarsområdet för LeoVegas. 
Avshalom Lazar har över 10 års erfarenhet av spelindustrin, med en gedigen erfarenhet av spelrelaterad 
juridik och legala förutsättningar inom lokalt reglerade marknader. Innan rollen på Fortuna Entertain-
ment Group arbetade han bland annat som Head of Regulatory Affairs and Group Compliance Officer på 
888 Holdings. Avshalom stärker därmed koncernledningen genom en god kunskap om branschen som 
helhet samt förståelse och erfarenhet för de ökade kraven som ställs på bolag på reglerade marknader.  

”Jag ser fram emot att bli en del av LeoVegas! Det legala landskapet och miljön inom regelefterlevnad 
genomgår betydande förändringar. Det är utmanande men det är också en möjlighet för ledande aktörer 
inom branschen. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer stärka bolagets strategi ytterligare och 
se till att vi agerar ansvarfullt och hållbart med tillväxt i fokus", säger Avshalom Lazar. 

”För LeoVegas är det av yttersta vikt att ligga i framkant inom regelefterlevnad. Riktlinjer och krav ska 
implementeras samtidigt som vi sätter kunden och spelupplevelsen i fokus. De som är duktiga inom 
detta område och kan hantera det effektivt har en stor konkurrensfördel och bidrar till långsiktigt hållbar 
tillväxt. Med tanke på utvecklingen i branschen är jag glad över att vi lyckats rekrytera Avshalom. Han är 
en erfaren ledare med ett erkänt track record inom spelbranschen”. säger Gustaf Hagman, Group CEO. 
 
När Sverige blir en reglerad marknad 1 januari 2019 kommer cirka 60 procent av LeoVegas intäkter att 
genereras från reglerade marknader. 
 
 
 
 
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@le-
ovegas.com 

Om mobilspelsbolaget LeoVegas  
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolag och ligger i fram-
kant 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 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 flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. 
Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 


