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Georgiens ledande speloperatör Adjarabet.com lanserar komplett
live casino-utbud från Evolution
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat ett komplett utbud av
livebord hos Adjarabet.com, Georgiens ledande speloperatör.
Adjarabet erbjuder nu samtliga generiska bord från Evolution, som ger slutanvändarna möjlighet att spela på
marknadens största utbud av livespel för dator, läsplatta och smartphone; Live Roulette, Blackjack,
Baccarat, Casino Hold’em och Three Card Poker, samt Immersive Roulette, Blackjack Party och VIP-bord.
Som en del av installationen har Evolution lagt till det georgiska språket i sitt användargränssnitt samt
hjälpsidor för samtliga spel.
Adjarabet grundades 1998 och är reglerat av den georgiska staten. De har etablerat sig som
marknadsledare inom onlinespel och betting, och erbjuder idag sina kunder ett stort utbud av odds, RNGslots, poker, bordsspel, live casino, backgammon och skicklighetsspel. Hemsidan är tillgänglig på georgiska,
engelska och ryska.
- Genom att välja Evolution har vi snabbt kunnat utöka och förbättra vårt live casino-erbjudande. Evolution
har byggt ett renommé att jobba med marknadsledare i andra geografiska områden, så vi känner oss trygga i
att vi nu har en kraftfull, flexibel och skalbar lösning som ger oss möjlighet att leverera det absolut bästa till
våra spelare när vi växer och utvecklas, säger Archil Kakhidze, Head of Sport and Casino på Adjarabet.
- Vi är mycket nöjda att få arbeta med Adjarabet, den klara marknadsledaren i Georgien. Deras framgång
bygger på att kunna erbjuda sina spelare ett stort utbud av spel, snabba utbetalningar och en fantastisk
kundservice. Evolutions live casino är en utmärkt matchning för Adjarabet och vi ser fram mot att hjälpa
dem nå ytterligare framgång, säger Sebastian Johannisson, Head of Account Management på Evolution.
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 3 juli 2015 kl 11.40
(CET).

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.

