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Pressmeddelande 2020-01-30 8:30 CET 

Groupe Partouche väljer Evolution för lansering i Schweiz  

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har valts av Groupe Partouche för leverans 

av live casino-tjänster på den reglerade schweiziska marknaden. 

Partouches live casino från Evolution – planerad för lansering under första halvåret 2020 – kommer att 

erbjuda gruppens kunder i Schweiz att spela en varierad mix av livespel för smartphone, läsplatta och dator. 

Livespelen från Evolutions omfattande och prisbelönta utbud inkluderar bland annat Live Roulette, 

Baccarat, flertalet pokervarianter, samt spel såsom Lightning Roulette från Evolutions snabbväxande Game 

Show-kategori. 

Groupe Partouche är baserade i Frankrike och en av Europas ledande aktörer inom landbaserade kasinon. 

Gruppen driver 42 kasinon i Frankrike, Schweiz och Belgien, och dess Pasino-komplex erbjuder ett 

underhållningskoncept som inspireras av Las Vegas. Gruppen har för närvarande två landbaserade kasinon i 

Schweiz, Casino Du Lac Geneva och Casino Crans Montana i skidorten med samma namn. Utöver 

underhållningsutbudet erbjuder kasinona en mängd bordsspel, slots och elektroniska spel. 

-Groupe Partouches historiska rötter har drivits av starka familjetraditioner och värderingar. Vårt koncept 

blandar en originell kombination av spel, shower, internationellt kök och evenemang med ambitionen att 

skapa en VIP-upplevelse med förstklassig kundservice. Evolution är därför en strategisk partner för oss, inte 

bara som ledaren inom live casino, utan också för att de utvecklar ny och spännande teknik för 

onlineunderhållning, säger Alexander Sosnovski, iGaming CEO på Casino du Lac Meyrin i Geneve. 

-Det känns mycket bra att ha blivit utvalda av Groupe Partouche som samarbetspartner och att få leverera 

våra live casino-tjänster till deras spelare i Schweiz. Evolutions portfölj är en perfekt matchning med 

Partouche Groups filosofi att erbjuda nästa generations kasinounderhållning. Vi är säkra på att deras spelare 

kommer uppskatta våra live casino-spel lika mycket som de njuter av att personligen besöka Groupe 

Partouches landbaserade kasinon, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution. 

 För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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