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Parx Casino väljer Evolution för lansering av live casino i
Pennsylvania och New Jersey
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal för leverans av live casinotjänster till Parx Casino i de amerikanska delstaterna Pennsylvania och New Jersey. Parx Casinos kunder
kommer att kunna välja bland en mängd livespel från Evolutions befintliga studio i New Jersey samt den
planerade studion i Pennsylvania.
Spelare via dator, läsplatta och smartphone i båda delstaterna kommer att kunna spela traditionella
kasinofavoriter som Roulette, Blackjack och olika pokervarianter, liksom exklusiva och prisvinnande titlar
från Evolutions portfölj av livespel.
Parx Casino ägs och drivs av Greenwood Racing Inc. och genererar högst intäkter bland alla
kasinoanläggningar i Pennsylvania. Det landbaserade kasinot ligger precis norr om centrala Philadelphia och
erbjuder cirka 14 000 kvadratmeter av spel på 132 bord.
-Parx var det första kasinot i Pennsylvania att erbjuda RNG-baserad blackjack online, så det är naturligt att
nu utöka vårt onlineerbjudande med världsledande live casino från Evolution. Vår spelarbas inom särskilt
blackjack kommer att uppskatta Evolutions blackjack-erbjudande, som omfattar Infinite Blackjack, med
obegränsat antal spelare vid bordet, liksom flertalet andra blackjack-varianter. Sammantaget är vi säkra på
att alla spelartyper kommer vara exalterade när vi rullar ut live casino från Parx i Pennsylvania och New
Jersey, säger Matthew Cullen, Senior Vice President of iGaming & Sports på Parx Casino.
-Vi är mycket glada att få arbeta med Parx och ser fram mot att leverera deras live casino-tjänst. Då
bordsspel omfattas av lägre beskattning är live casino en attraktiv produkt för operatörer. Live casino har
också en stark attraktion bland spelare – både spelare som tidigare spelat online och spelare som främst
spelat på landbaserade kasinon – vilket ger ett viktigt bidrag till operatörernas intäkter, säger Sebastian
Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution.
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.

ABOUT PARX CASINO®
Parx Casino® is owned and operated by Greenwood Racing, Inc. and is the #1 revenue generating casino
property in Pennsylvania. Parx Casino® is conveniently located 20 minutes north of center city
Philadelphia, I-95 exit 37 or PA Turnpike exit 351 (westbound), exit 352 (eastbound) on Street Road in
Bensalem Bucks County. Parx features over 200,000 square feet of gaming; 3,270 slot machines and 124
live table games; 48 poker tables in custom built private room; live racing & simulcast action; Xcite Center,
1,500 seat live entertainment venue, Liberty Bell Gastropub, farm-to-fork inspired menu; Oliveto, New
York City style pizza and Italian Classics; Parx Grill, an upscale signature restaurant; Foodies quick service
dining; Chickie's & Pete's Crab House and SportsBar; Jax sports bar; Circle Bar; Bambu Noodle House; The
Lucky Cheese ~ gourmet grilled cheese eatery; XLounge, luxury casino lounge and complimentary parking
for over 5,000 cars. In 2019, Parx Casino® launched sports betting with a $10M world-class sportsbook.
Also in 2019, Parx launched online gaming and online sports betting. For more information on Parx
Casino®, visit www.parxcasino.com.
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