
 

 
Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade B2B live casino-
lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 
600 operatörer bland sina kunder. Koncernen har idag över 14 000 anställda i studior i hela Europa och i 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, Kanada, Rumänien och 
Sydafrika med flera. 
 

 

Pressmeddelande 2022-06-28 kl. 07:30 CET 
 

Evolution lanserar livekasinospel i West Virginia 
 
Evolution har nu lanserat sitt omfattande onlinebaserade livekasinoerbjudande för operatörer i West 
Virginia, USA. 
 
Operatörerna på den nya marknaden har tillgång till Evolutions utbud av onlinebaserade livekasinospel som 
inkluderar spel som Live Roulette, Lightning Roulette, Blackjack, Infinite Blackjack, Three Card Poker och 
Ultimate Texas Hold’em. Alla dessa spel från Evolution streamas live från Evolutions studio i Pennsylvania. 
 
Evolution öppnade sin första amerikanska livekasinostudio i New Jersey i augusti 2018 och därefter följde 
studior i Pennsylvania och Michigan och inom en snar framtid ytterligare en studio i Connecticut. West 
Virginia blir den fjärde delstaten i USA för Evolutions livekasinoverksamhet, men bolaget har erbjudit sin 
slotsportfölj på denna marknad sedan september 2020. 
 
– Vi är mycket glada över att spelarna i West Virginia nu ska få ta del av våra livespel med riktiga croupierer. 
Vi är säkra på att onlinespelarna kommer att gilla vad de ser och älska upplevelsen av att spela live vid 
borden, precis som om de befunnit sig på ett riktigt landbaserat kasino, säger Jeff Millar, Commercial 
Director North America på Evolution. 
 
– Spelarna i West Virginia har under en tid haft tillgång till vårt omfattande slotsutbud från koncernens 
varumärke NetEnt. Liveerbjudandet kommer nu att ge dem betydligt större valmöjligheter med en helt ny 
dimension av spänning, då onlinespelarna kan göra sina insatser i realtid, med riktiga croupierer och i sällskap 
av andra onlinespelare, fortsätter Millar. 
 
Vid frågor från fackpress och media, kontakta:  
Amy Riches, Head of Marketing, ariches@evolution.com  
 
Vid frågor från investerare, kontakta:  
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com 
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