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Evolution vinnare av Live Casino Supplier of the Year för tionde 

året i följd på EGR B2B Awards 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har utsetts till Live Casino Supplier of the 

Year vid EGR B2B Awards 2019. Därmed har Evolution en obruten serie av 10 segrar sedan utmärkelsen 

började delas ut 2010. 

Evolution vann över åtta andra nominerade leverantörer när utmärkelsen delades ut vid prisceremonin som 

hölls i Tower of London den 25 juni. 

-Så här långt har 2019 varit ett rekordår för Evolution – ett år där vi flyttat fram gränserna för live casino 

ännu längre och skapat ett helt nytt segment genom vår växande Game Show-kategori. Vi har också lanserat 

nya flaggskeppsspel i samarbete med starka varumärken. Deal or No Deal Live är ett exempel som tar live 

casino-spelande in på nytt spännande territorium. Dessutom har vi uppnått stora framgångar med våra 

unika egenutvecklade spel såsom prisbelönta Lightning Roulette och det nyligen lanserade Lightning Dice, 

säger Martin Carlesund, vd för Evolution och fortsätter: 

-Detta är en prestation som jag är oändligt stolt över. Att utses till Live Casino Supplier of the Year för 

tionde året i följd är bevis på de världsledande tjänster som Evolution levererar till våra operatörer och deras 

spelare – och självklart teamarbetet bakom dessa tjänster. Denna utmärkelse är till alla våra medarbetare 

som outtröttligt arbetar för att leverera marknadens bästa live casino-upplevelse. 

EGR B2B Awards förrättas av Deloitte. 

Om EGR Awards 

EGR B2B Awards utser och hyllar de bästa tjänsteleverantörerna inom onlinespelsektorn. Leverantörer från 

alla stora discipliner ingår såsom betting- och spelmjukvara, nätverk, mobila lösningar, betalningar, 

rekrytering, IT och infrastruktur. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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