STOCKHOLM, 30 OKTOBER 2019

LEOVEGAS SÄLJER DOTTERBOLAGET AUTHENTIC GAMING
LeoVegas har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Authentic Gaming till Genting. Försäljningspriset uppgår till 15 miljoner euro på skuldfri basis och innebär en avkastning på över
100 procent under en dryg treårsperiod.
Authentic Gaming har utvecklats till ett lönsamt bolag med en framstående position inom sin nisch på livecasinomarknaden. Genting är en av världens största koncerner med över 50 000 anställda inom landbaserat
casino med ett snabbt växande digitalt affärsben. Authentic Gaming är ett av tre innehav som finns i LeoVentures, LeoVegaskoncernens investeringsbolag för nya innovativa verksamheter.
"Nu lägger vi grunden för Authentic Gaming att ta nästa stora steg inom livecasino. Jag är väldigt glad över att Genting, med över 50 års erfarenhet från spel och underhållning, delar vår vision att sammanfläta online med landbaserat
casino och väljer att investera i vår produkt och vårt team. Jag vill samtidigt passa på att tacka LeoVegas för ett fantastiskt stöd sedan start och den plattform som LeoVentures skapat för oss att ta oss dit vi är idag”, säger Jonas Delin,
VD och grundare Authentic Gaming.
”Vår globala närvaro med landbaserade casinon ger oss en plattform för att växa online i snabb takt. Vår vision är att
erbjuda våra kunder en fantastisk spelupplevelse från alla våra casinon i världen, dygnet runt, på samtliga enheter. Med
Authentic Gamings avancerade teknik och innovativa produkt är vi övertygade om att vi tillsammans har en bra position att förverkliga den visionen” säger Jeremy Taylor, Managing Director of Genting Online
"Det är en milstolpe för LeoVegas. Tiden är nu rätt att sälja till industrigiganten Genting, som är en perfekt köpare för
att ta Authentic Gaming till nästa nivå. Transaktionen visar på vår innovationskraft inom koncernen och vår förmåga
att utveckla och bygga hållbara bolag. Vi skapar härmed aktieägarvärde med över 100% avkastning på vår investering i
Authentic Gaming”, säger Gustaf Hagman, Group CEO, LeoVegas Mobile Gaming Group.
OM AUTHENTIC GAMING

Authentic Gaming levererar en innovativ produktportfölj inom livecasinosegmentet, med streaming i realtid
från landbaserade casinos. Som kund spelar du online i en riktig casinomiljö. Authentic Gaming är ett fristående bolag inom LeoVegas koncernen och ingår i LeoVentures. Authentic Gaming genererade cirka
1 MEUR i intäkter under det andra kvartalet medan effekten på gruppens EBITDA var neutral. Transaktionen beräknas slutföras under oktober 2019 och den realiserade vinsten från försäljningen kommer att redovisas i rapporten för det fjärde kvartalet.
LEOVENTURES

Inom LeoVentures finns förmågan att driva tillväxt och värdeskapande genom att portföljbolagen får behålla
sin entreprenöriella identitet och självständighet samtidigt som bolagen kan accelerera med kapital, kunskap
och kraft från hela LeoVegaskoncernen.
Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

LeoVegas vision och passion är ”King of Casino”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget 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. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte
någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.
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