
 

 
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 7 400 anställda i studior i Europa och Nordamerika. 
Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer 
information. 
 
Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även 
licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och 
Sydafrika med flera. 
 

 

Pressmeddelande 2020-11-10 13:00 CET 

Evolution lanserar live casino med Caesars Entertainment i Pennsylvania 

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med Caesars 
Entertainment, Inc. för lansering av sin live casino-portfölj tillsammans med Caesars Casino & 
Sportsbook Pennsylvania. 

Avtalet innebär att Evolution tillhandahåller sin portfölj av online-kasinospel och game show-spel 

till Caesars kunder initialt i Pennsylvania och sedermera i New Jersey från Evolutions studior i 

respektive delstat. 

Evolutions spel kommer att vara tillgängliga på Caesars Casino & Sportsbook PA-app för både iOS 

och Android samt på http://pa.caesarsonline.com. 

”Vi är stolta över att samarbeta med ett av de största och mest ikoniska varumärkena i 

kasinovärlden. Att bidra till att Caesars uppnår sina mål på den enormt spännande amerikanska 

spelmarknaden är något vi ser fram emot, säger Johan Nordstrom, Chief Executive Officer Malta 

och Chief Commercial Officer på Evolution, 

"Caesars ser entusiastiskt på framtiden för iGaming och därmed är det viktigt för oss att fortsätta 

med att ge våra kunder det bästa inom onlinespel med överlägsen spelupplevelse och den senaste 

tekniken. Vi är exalterade över att spelare nu kommer kunna uppleva det underhållande och 

spännande med att spela live casino varhelst de önskar i Pennsylvania, säger Christian Stuart, chef 

för Caesars Sports and Online Gaming, Caesars Entertainment, Inc. 

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

 

About Caesars Entertainment, Inc. 
“Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) is the largest casino-entertainment company in the U.S. and 
one of the world's most diversified casino-entertainment providers. Since its beginning in Reno, Nevada, in 
1937, Caesars Entertainment has grown through development of new resorts, expansions and acquisitions. 
Caesars Entertainment's resorts operate primarily under the Caesars®, Harrah's®, Horseshoe® and 
Eldorado® brand names. Caesars Entertainment offers diversified amenities and one-of-a-kind destinations, 
with a focus on building loyalty and value with its guests through a unique combination of impeccable service, 
operational excellence and technology leadership. Caesars Entertainment is committed to its employees, 
suppliers, communities and the environment through its PEOPLE PLANET PLAY framework. For more 
information, please visit www.caesars.com/corporate.” 
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