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Evolution Gaming ingår strategiskt partnerskap med Golden Nugget i USA 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat ett strategiskt avtal med 
Golden Nugget, en av de mest framgångsrika amerikanska operatörerna inom onlinekasino och ägare av 
högklassiga kasinoanläggningar i Atlantic City, Las Vegas, Laughlin, Biloxi och Lake Charles.  

Golden Nugget, som banade väg för live-kategorin i USA, har via Ezugi drivit en egen livestudio från sitt 
kasino i Atlantic City sedan 2016. 

Avtalet kommer ytterligare förbättra Golden Nuggets befintliga onlineerbjudande i New Jersey, och 
eventuellt i andra amerikanska delstater i framtiden, genom att addera Evolutions amerikanska live casino-
tjänster. 

Genom avtalet kommer Golden Nuggets onlinespelare att få tillgång till unika Evolution-spel såsom Dream 
Catcher, Side Bet City och Top Card, samt andra spel från Evolutions portfölj. Spelen kommer att streamas 
live till spelare i New Jersey från Evolutions live casino-studio i Atlantic City eller från Golden Nuggets 
studio. Spelen kommer att utgöra en del av Golden Nuggets utökade live-erbjudande och visas tillsammans 
med Golden Nuggets Ezugi-drivna titlar som Live Roulette, Blackjack, Unlimited Blackjack, Baccarat, Casino 
Hold'em och Three Card Poker. 

Vidare sträcker sig avtalet till att även omfatta de operatörers live casino-erbjudanden som för närvarande 
betjänas av Golden Nuggets studio i Atlantic City. Dessa kommer att ha möjlighet att få tillgång till utvalda 
live casino-titlar från Evolution genom sina avtal med Golden Nugget. Dessa partners till Golden Nugget i 
New Jersey inkluderar Betfair/FanDuel, Borgata, BetMGM, PartyCasino, BetAmerica och Caesars. 

I takt med att regleringen av onlinekasino i USA fortsätter utvecklas har Evolution och Golden Nugget även 
meddelat att bolagen tillsammans kommer utforska möjligheter i andra amerikanska stater. 

-Våra egna och våra partners onlinespelare är väl bekanta med vårt befintliga live casino-erbjudande när det 
gäller klassiska bordsspel. Avtalet med Evolution kommer att ge våra spelare och våra samarbetspartners 
tillgång till mer unika game show-spel och andra unika titlar som berikar livespelupplevelsen. Den nya 
generationen av Evolutions live casino-spel kommer också att hjälpa oss att nå ut till en bredare 
speldemografi, inklusive betting-spelare. Detta tror vi kommer göra det möjligt för oss att tillsammans öka 
andelen intäkter från live casino i förhållande till övrig onlinekasinoverksamhet, säger Thomas Winter, 
Golden Nuggets Senior Vice President & General Manager för Online Gaming. 

-Vi är hedrade över att få samarbeta med Golden Nugget i vad vi tror är ett nyckelavtal som banar väg för 
ytterligare spännande tillväxt på den amerikanska live casino-marknaden. Denna affär befäster ytterligare 
vår position i New Jersey samtidigt som den tillhandahåller ytterligare en strategisk plattform för att 
introducera fler nya spel i USA, inklusive live casino-titlar som redan har varit mycket framgångsrika i 
Europa, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution. 

För ytterligare information, kontakta: 
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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