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Evolution Gaming lanserar Super Sic Bo – en modern variant på det 

klassiska tärningsspelet 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat sitt helt nya live-spel Super Sic 

Bo. Evolutions Super Sic Bo finns tillgängligt för dator, läsplatta och smartphone och är en modern 

användarvänlig variant på det anrika tärningspelet med tillägget av slumpgenererade multiplikatorer som 

kan ge vinster upp till 1000 gånger insatsen. 

Precis som i traditionellt Sic Bo spelas Evolutions Super Sic Bo genom att satsa på utfallet i ett kast med tre 

standardtärningar. Spelare satsar på ett eller flera av de många olika resultatkombinationer som visas på 

spelbordet. Det som gör Evolutions spel betydligt annorlunda från standardvarianten är att 

slumpgenererade multiplikatorer kan aktiveras vid de olika kombinationerna precis innan tärningarna kastas 

i Evolutions specialbyggda tärningsskakare. Om spelarens satsning har lagts på en kombination som tilldelats 

en multiplikator blir utbetalningen multiplicerad med motsvarande antal.   

-Sic Bo har inte förändrats under de senaste 100 åren, men vi har gjort något som spelarna kommer 

uppskatta med detta klassiska spel – adderat slumpmässiga multiplikatorer upp till 1000 gånger insatsen. 

Detta är världens mest användarvänliga Sib Bo-spel, och vi tror att spelarna kommer älska det, säger Todd 

Haushalter, Chief Product Officer på Evolution och fortsätter: 

-Det är ett helt autentiskt Sic Bo, men med betydligt större spänning. Det är enkelt att spela för nya spelare, 

och tillfredsställer samtidigt de mest dedikerade Sic Bo-spelarna. Det engagerande användargränssnittet och 

RNG-elementet med höga utbetalningar kommer attrahera en bred grupp av spelare, inklusive slotsspelare.  

Live Super Sic Bo streamas live från Evolutions produktionsstudio i Riga och finns nu tillgängligt för alla 

Evolutions kunder. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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