
 

 
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-aktör på den 
europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 1 400 anställda varav merparten 
återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. 
Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information. 

Pressmeddelande 2015-06-11 

Martin Carlesund ny VD för Evolution Malta 

Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har anställt Martin Carlesund som 

ny VD för koncernens operativa bolag Evolution Malta. 

Martin Carlesund har en gedigen erfarenhet från spelbranschen och kommer närmast från rollen som VD 

för HighLight Media Group Ltd., en av världens ledande spelaffiliates. Han har tidigare även varit VD för 

Eniro Sverige och Eniro Finland. Martin kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till grundare 

och koncern-VD Jens von Bahr, som fram till nu även haft VD-rollen för Evolution Malta. 

- Jag är mycket imponerad av Evolutions tidigare framgångar och kunde inte motstå chansen att bidra till 

bolagets fortsatta utveckling. Evolutions unika position ger en fantastisk möjlighet att kapitalisera på den 

starka tillväxt som sker inom live casino, säger Martin Carlesund, nytillträdd VD för Evolution Malta. 

- Jag är mycket nöjd att kunna anställa Martin, vars profil passar perfekt i rollen som VD för Evolution 

Malta. Utnämningen möjliggör dessutom för mig att fullt ut fokusera på att bygga långsiktigt aktieägarvärde 

på koncernnivå, säger Jens von Bahr, VD för Evolution Gaming. 

Martin Carlesund tillträder sin nya roll idag den 11 juni 2015. 

För ytterligare information, kontakta: 

Adrian Westman, IR Manager  

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 

Informationen är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2015 kl 09:00 

(CET). 

 

http://www.evolutiongaming.com/
mailto:awestman@evolutiongaming.com

