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Evolution lanserar Speed Blackjack
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar idag Speed Blackjack, en snabbare
variant av Live Blackjack som ytterligare utökar bolagets redan omfattande utbud av blackjack-bord.
Evolutions Speed Blackjack följer samma regler som vanliga Live Blackjack men med en tydlig skillnad –
ordningen som korten delas ut i när det är dags för spelaren att ta beslut. I den nya Speed-versionen får
varje spelare sina två första kort precis som vanligt. I nästa moment får alla spelare en samtidig möjlighet att
välja Hit, Double Down eller Split. Den spelare som väljer snabbast blir då först ut att få sitt nästa kort.
Detta utdelningsmönster fortsätter tills alla spelare har gjort alla sina val och samtliga kort har delats ut.
-Under de senaste 100 åren har Blackjack gått i ordning från croupierens vänster till höger, och alla har fått
vänta på den spelare som ska ta beslut eftersom det är så man alltid gjort på kasinon. Vi frågade oss själva
varför spelare ska behöva vänta. Med Speed Blackjack tar spelarna beslut när de är redo och den som är
snabbast får nästa kort, vilket ger spelaren mer kontroll. Detta har ingen påverkan på spelets matematik,
utan minskar bara väntetiden, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution och fortsätter:
-Jämfört med vårt vanliga Blackjack är Speed Blackjack runt 30-40 procent snabbare. Det känns väldigt bra
som spelare eftersom det är samma spel som du alltid har uppskattat men med mer kontroll och kortare
väntetider.
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 över
200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 7 300 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.

