
 

 
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 
300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 800 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 2020-07-21 08:30 CET 

Evolution Gaming ingår strategiskt partnerskap med INTRALOT 
 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med den internationella 

spelleverantören och operatören INTRALOT som kommer erbjuda Evolutions spel till hela sin globala 

marknad. 

INTRALOT har en väletablerad lokal närvaro i 44 reglerade jurisdiktioner runtom i världen. Det strategiska 

partnerskapet kommer nyttja den senaste tekniken och en enhetlig spelupplevelse i alla geografier i syfte 

att accelerera den digitala transformationen för speloperatörer och erbjuda ansvarsfull spelunderhållning 

för spelare.  

Evolutions live casino-tjänster planeras att introduceras i flertalet av INTRALOTS befintliga och nya 

verksamheter, där Evolutions hela utbud av live casino-spel kommer erbjudas inklusive den växande 

portföljen med game shows såsom Crazy Time, Mega Ball och Lightning Roulette. 

-Vi är mycket glada och hedrade över partnerskapet med INTRALOT, en ledande aktör i spelvärlden, säger 

Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution. 

-Vi har alltid varit hängivna i att bygga upp en robust uppställning av strategiska partners för att kunna 

leverera en enastående upplevelse till våra kunder. Evolution Gaming är en tillförlitlig aktör i vårt ekosystem 

av underleverantörer, och vi ser fram mot att rulla ut detta partnerskap i många onlinemarknader i världen, 

säger Nikos Nikolakopoulos, Executive VP, Group CCO på INTRALOT. 

 
 

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

 
 
About INTRALOT 
INTRALOT, a publicly listed company established in 1992, is a leading gaming solutions supplier and operator 
active in 44 regulated jurisdictions worldwide. With a global workforce of approximately 3,800 employees in 
2019, INTRALOT is committed to redefine innovation and quality of services in the lottery and gaming sector, 
while supporting operators in raising funds for good causes. Uniquely positioned to deliver state-of-the-art 
technology across geographies, the company has developed an advanced ecosystem that serves all verticals 
enabling the digital transformation of gaming operators and offering players an unparalleled gaming 
experience. INTRALOT has been awarded the prestigious Responsible Gaming Framework certification by 
the World Lottery Association and is certified under the WLA Security Control Standard. Visit us at 
www.intralot.com. 
 
For more info:  
Ms. Chryssa Amanatidou, Group Corporate Affairs Director 
Phone: +30 2106156000, Fax: +30 2106106800, email: press_office@intralot.com 
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