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Sjätte raka vinsten för Evolution i EGR Live Casino Supplier of the
Year B2B Awards
För sjätte året i rad har Evolution Gaming utsetts till Live Casino Supplier of the Year vid EGR (eGaming
Review) B2B Awards. Fyra andra leverantörer fanns bland de nominerade kandidaterna.
Priset, som Evolution vunnit varje år sedan det började delas ut år 2010, ges till den live casino-leverantör
som tillhandahållit enastående kundvård och innovativ produktutveckling. Det delades ut av Chris Ramsey
vid årets prisceremoni som hölls i Tower of London den 16 juni.
- Att återigen röstas fram som den bästa leverantören inom live casino är en stor ära. Det summerar
ytterligare ett framgångsrikt år där vi har levererat starka resultat och konkurrensfördelar till våra kunder,
säger Helen Hedgeland, marknadschef för Evolution i en kommentar till bolagets sjätte raka vinst.
- Under de senaste 12 månaderna har Evolution lanserat flera innovativa produkter såsom skalbara
Blackjack Bet Behind och Blackjack Party – som har öppnat upp Live Blackjack till en bredare massmarknad
– samt fortsatt utöka vårt mobila erbjudande. Vi har också följt upp Immersive Roulette, som vann EGR
Game of the Year, med lanseringen av Immersive Lite för våra kunder med dedikerade bord. Det har även
varit ett starkt år för kundlanseringar. PokerStars, Full Tilt och Danske Spil lanserade alla dedikerade miljöer
från start, plus att vi slutit avtal med andra stora namn som Mecca och win2day, avslutar Helen Hedgeland.
Om EGR B2B Awards
EGR B2B Awards, som delats ut årligen sedan 2010, belönar de bästa leverantörerna och B2B-operatörerna
i onlinespelbranschen. Priserna uppmärksammar framgångarna för leverantörer inom alla stora discipliner
inom onlinespel, såsom vadslagnings- och spelmjukvara, mobila lösningar, betalningar, rekrytering,
marknadsföring, IT och infrastruktur. Vid prisutdelningen närvarar över 500 representanter från branschens
aktörer.
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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.

