
 

 
Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade 
online casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-
leverantör med över 500 operatörer som kunder. Koncernen har i dag drygt 10 000 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 2021/05/05 10:30 CET 

Evolution lanserar livespel för Entains varumärken Ladbrokes, Coral 
och Gala i Storbritannien  
Evolution har i dag lanserat onlinekasinotjänster i Storbritannien för Entain plc groups varumärken 
Ladbrokes och Coral, som snart kommer följas av Gala Casino och Gala Bingo. Entain plc är en av världens 

största koncerner inom sportbetting och spel. Evolution och Entain har sedan tidigare samarbeten avseende 
onlinekasino i ett antal stora europeiska och amerikanska spelmarknader. 

Det senaste avtalet mellan Evolution och Entain innebär att Evolution kommer lansera sitt kompletta utbud 

av onlinespel hos Ladbrokes, Coral och Gala i Storbritannien. Först ut är ett urval av Evolutions prisvinnande 
live game shows såsom Lightning Roulette och Crazy Time, som lanseras på Ladbrokes.co.uk och Coral.co.uk. 

Det kompletta utbudet av Evolutions live casino och game shows, inklusive Evolutions kommande lansering 

Gonzo’s Treasure Hunt Live, kommer att adderas under de kommande veckorna liksom Evolutions First 
Person RNG-spel. Samtliga spel finns tillgängliga för användare på smartphone, läsplatta och dator. 

Utöver de nya spelen från Evolution erbjuder Ladbrokes, Coral och Gala sedan tidigare sina spelare 
världsledande slotstitlar från Evolutions varumärken NetEnt och Red Tiger. 

-Vi är väldigt glada att kunna tillgängliggöra Evolutions världsledande onlinespel till våra tusentals spelare i 

Storbritannien och globalt, säger Richard Barr, Gaming Director på LadbrokesCoral. 

-Den brittiska marknaden är särskilt viktig för oss. Vi är stolta att kunderna hos Ladbrokes, Coral och Gala nu 
får tillgång till det kompletta utbudet av Evolutions onlinespel, inklusive våra senaste innovationer, säger 

Gavin Hamilton, Commercial Director, Europe på Evolution. 
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