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Pressmeddelande 2021-07-22 kl. 21:35 CET 

Evolution lanserar sin tredje amerikanska livekasinostudio i Michigan 

Evolution lanserar en ny livekasinostudio i Michigan och är samtidigt det första bolaget som lanserar 
livekasino i delstaten. Detta är bolagets tredje studio som servar den snabbväxande amerikanska 
iGaming-marknaden.  
 

Den nya specialbyggda studion, som är Evolutions elfte livekasinostudio i världen, lanserades den 22 juli 
efter godkännande från Michigan Gaming Control Board. 

 
Precis som bolagets befintliga studior i New Jersey och Pennsylvania kommer den nya produktionsstudion 

för livekasino i Michigan att tillhandahålla en ”toppmodern B2B-lösning för livekasino för ett antal 
operatörer som vill ge sina nätbaserade spelare tillgång till livekasinospel i världsklass på datorer, surfplattor 

och smarta mobiler.” Nio speloperatörer – Barstool Sports, BetMGM, BetRivers, DraftKings, FanDuel, 
Golden Nugget, PokerStars, TwinSpires och William Hill – erbjöd alla Evolutions spel på lanseringens allra 

första dag, och fler kommer att följa. 
 

Initialt kommer spel såsom Infinite Blackjack, standard Blackjack, Baccarat, Roulette och Auto Roulette, 
streamas live från studion till operatörernas spelare i Michigan. Ytterligare livekasino- och game show-spel 

kommer att läggas till i Evolutions Michigan-utbud.  
 

– Detta är ytterligare en viktig milstolpe i Evolutions tillväxt i USA. Vi har engagerat oss fullt ut på den nya 

Michigan-marknaden – vi lanserade spel från vårt varumärke NetEnt hos alla operatörer i Michigan när 

marknaden öppnades i januari, och vi är nu den första leverantören som lanserar livekasino i Michigan. Vi är 

mycket glada över att ha byggt upp ett så nära samarbete med operatörerna i Michigan och kommer att 

fortsätta utöka vårt innehållserbjudande i denna delstat med ytterligare spännande lanseringar under 

kommande månader. Vårt mål är enkelt: att stimulera och underhålla spelarna med bästa möjliga urval av spel 

i världsklass och att hjälpa operatörerna att maximera sina möjligheter, kommenterar Jeff Millar, Commercial 

Director North America på Evolution. 

– Vår nya Michigan-studio är en av de största och bäst utrustade på den amerikanska iGaming-marknaden, 

med utrymme för expansion i enlighet med licenstagarnas behov. Operatörerna har varit mycket imponerade 

av vårt erbjudande, så till den grad att vi även har fått flera förfrågningar från operatörer om att lansera 

dedikerade bord under deras egna varumärken, vilket vi planerar att göra senare i år, fortsätter Millar. 

 
Vid frågor från investerare, kontakta:  
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com 
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