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Stoiximan / Betano Group lägger till Evolution Gaming i sin live
casino-portfölj
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med den internationella
speloperatören Stoiximan / Betano Group för leverans av live casino-tjänster.
Stoiximan / Betano Group är den ledande sportsbook- och kasinooperatören i Grekland och en av de
snabbast växande operatörerna i Europa. Gruppen är verksam i 6 länder inklusive Rumänien och Portugal
genom sitt internationella varumärke Betano.
Genom avtalet kommer Evolutions kompletta portfölj av live casino-spel, inklusive det växande utbudet av
nya spelshower såsom Deal or No Deal Live, att göras tillgänglig för gruppens varumärken och deras
kunder.
-Vi är väldigt glada att få jobba med Stoiximan, inte minst tack vare deras ledande position i Grekland som vi
tycker är en bra marknad med stor tillväxtpotential. Samarbetet fokuserar också på möjligheterna att utöka
live-erbjudandet under Betanos varumärke till andra nyckelmarknader i Europa, både befintliga och
framtida, i takt med att Betano stärker sin räckvidd, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer
på Evolution.
-Vår plattform är exklusivt framtagen för att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra
kunder. Evolution Gaming är ett naturligt tillskott i vår spelportfölj, både tack vare kvaliteten på spelen och
Evolutions omfattande erfarenhet att leverera live casino i en mängd europeiska marknader. Detta avtal
stöttar vårt mål att växa internationellt och vår vision att bli en av de främsta operatörerna i Europa. Vi ser
fram mot att fortsätta växa tillsammans med Evolution, säger John Kalamvokis, Head of Casino på Stoiximan
/ Betano Group.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live
casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka
200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 900 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är
baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

