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Evolution ingår avtal med Flutter Entertainments varumärken
Paddy Power och Betfair
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett live casino-avtal med Flutter
Entertainments varumärken Paddy Power och Betfair.
Flutter Entertainment är en global aktör inom sportbetting, spel och underhållning, med en betydande
produkt- och varumärkesportfölj som servar miljoner kunder i hela världen.
Avtalet innebär att varumärkena Paddy Power och Betfair kommer att erbjuda hela Evolutions live casinoportfölj, inklusive Evolutions exklusiva game show-titlar såsom Deal or No Deal och Lightning Roulette,
liksom dess internationella paket av roulettebord med lokalspråkiga croupierer.
-Detta avtal är en milstolpe för Evolution, en viktig affär som vi arbetat med i flera år. Vi är mycket glada att
Flutter Entertainments starka varumärken Paddy Power och Betfair kommer att erbjuda vårt världsledande
live casino-utbud och vi är övertygade om att deras spelare kommer att uppskatta bland annat våra game
show-titlar, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution och fortsätter:
-Det är en ära att få arbeta med Flutter Entertainment. Våra bolag matchar varandra väldigt bra i ambition
och kultur, och vi är säkra på att vi är en perfekt partner att ta deras live casino-erbjudande till nästa nivå.
-Vi har sett den starka utvecklingen för Evolutions produktutbud under senare år. Vi är mycket glada att få
utöka vårt utbud inom live casino genom att erbjuda våra spelare exklusiva spel såsom Deal or No Deal och
Lightning Roulette, för att bara nämna två av de många attraktionerna i Evolutions spelportfölj, säger Mike
Phelan, Commercial Director på Paddy Power.
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.

