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Evolution har tecknat avtal med JVH Group i Nederländerna
Genom avtalet med JVH Gaming & Entertainment Group kommer Evolutions hela
produkterbjudande bli tillgängligt i Nederländerna.
JVH grundades 1958 och är den ledande privata kasinooperatören i Nederländerna. Bolaget
driver drygt 80 kasinon, med fler än fyra miljoner årliga besökare, under flera varumärken
inklusive det marknadsledande Jack´s Casino.
Avtalet ger JVH tillgång till Evolutions hela produktportfölj med live-spel, game shows och First
Person RNG-spel - inklusive titlar som Crazy Time, Mega Ball och Lightning Roulette. JVH
kommer att erbjuda Evolutions titlar via varumärket Jack´s Casino från och med den första
september 2021, vilket är datumet det är planerat att Nederländernas reglerade
onlinespelmarknad ska öppnas. Avtalet innebär även att Evolution kommer att skapa en
dedikerad studiomiljö för JVH inom en av Evolutions studior.
-

Öppningen av den reglerade nederländska onlinespelmarknaden har varit föremål för ett
antal förseningar men äntligen ser det ut som att det blir av. Jag kan lova våra spelare att
den spelupplevelse de kommer att kunna njuta av på vårt onlinekasino är värt att vänta
på. Genom att välja Evolutions spelportfölj kommer vi att kunna erbjuda våra spelare en
exceptionell blandning av kasinoklassiker och game show-underhållning som går utöver
att bara replikera ett besök på ett traditionellt landbaserat kasino, säger Eric Olders, vd
och styrelseordförande, JVH Group

-

Vi är mycket stolta över att ha valts av JVH Group, ett företag med ett imponerande arv
av sextio år på den nederländska spelmarknaden. Genom ett nära samarbete kommer vi
tillsammans att nå framgång på den nya och extremt spännande onlinemarknaden i
Nederländerna, säger Johan Nordstrom, Chief Executive Officer Malta och Chief
Commercial Officer, Evolution.

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

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.

