
 

 
 

 
 
Stockholm, 5 februari 2019 

 

LEOVEGAS – MOBILE GAMING GROUP 

LeoVegas inleder året med att vinna tre prestigefulla 

priser 
 

 

Igår, med några timmars mellanrum, vann LeoVegas priserna “Mobile Operator of the Year 
Award” på International Gaming Awards samt “Online Casino of the Year” på Global Gaming 
Awards. Båda priserna delades ut i samband med ICE-konferensen i London. 
 
 
“LeoVegas strategi är ”Mobile First” vilket innebär att produkt- och teknikutvecklingen för alla bolagets varumärken har 
fokuserat på mobila enheter från dagen då vi gick live 2012. Ambitionen när bolaget grundades var att skapa den främsta 
spelupplevelsen i mobilen. Att vinna priset “Mobile Operator of the Year” är stort och betyder mycket för oss som både team 
och bolag”, säger Gustaf Hagman, Group CEO.  
 
Att vinna ett globalt spelpris är en tydlig indikator på framgång och trovärdighet för bolagen i fråga och visar att företaget 
erkänns som en marknadsledande aktör. 
 
“LeoVegas är idag marknadsledare inom mobilcasino. Vi arbetar mycket med innovation inom området och vi erövrar nya 
marknader varje år. Därför är det extra roligt att vinna priset Online Casino Of The Year, avslutar Gustaf Hagman, Group CEO”.  
 
I slutet av januari vann LeoVegas också, för tredje året i rad, priset “Casino Operator of the Year” på EGR Nordic Awards. 

 
 

 

 

 
 
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. 
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