
 

 
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 8 000 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. 

Pressmeddelande 2020-03-20 8:30 CET 

Information med anledning av COVID-19 

Med anledning av den globala spridningen av COVID-19 ger Evolution Gaming följande kommentar till 

utvecklingen.  

Den operativa verksamheten har hittills bedrivits utan större störningar och efterfrågan på bolagets 

produkter är fortsatt stark.  

Bolaget arbetar med förebyggande åtgärder i samtliga studior i form av desinficering, distansering och 

separering av personal, temperaturmätning vid entré till studio, ökad städning, handhygien och en rad andra 

smittförebyggande aktiviteter.  

Totalt opererar Evolution studior på 8 platser och rutiner för redundans och kontinuitet avseende drift av 

studior har förändrats och förbättrats till följd av rådande situation. Personal som inte ingår i den operativa 

studioverksamheten arbetar hemifrån där det är möjligt. Evolution följer utvecklingen noga och kan behöva 

anpassa studiokapaciteten till rådande situation. 

Evolution upplever en fortsatt stark efterfrågan på bolagets produkter och kan konstatera att många 

spelare väljer att spela kasino i frånvaro av bettingspel i takt med att många idrottsevenemang ställts in. 

-Det är en turbulent tid och det är givetvis oundvikligt att COVID-19 påverkar även vår verksamhet men 

alla anställda gör just nu ett fantastiskt och hårt arbete. Lugnt och metodiskt med rätt beslut varje dag tar vi 

oss sakta framåt. Vi arbetar förebyggande och enligt nationella riktlinjer för att skydda våra medarbetares 

hälsa och säkerhet. Vi har en stark finansiell ställning och mitt i allt detta kan vi konstatera att efterfrågan 

på live casino är hög. Med säkerhet för anställda som prioritet gör vi vårt yttersta för att fortsätta leverera 

marknadens ledande produkt, säger Martin Carlesund, vd för Evolution. 

Bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2020 presenteras den 23 april.  

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  

 

http://www.evolutiongaming.com/
mailto:ir@evolutiongaming.com

