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Todd Haushalter tillträder som Chief Product Officer hos Evolution
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har anställt Todd Haushalter, en av
de främsta profilerna inom den globala kasinospelindustrin, som Chief Product Officer.
Haushalter börjar hos Evolution den 1 september och kommer närmast från MGM Resorts International,
där han varit placerad i Las Vegas som Vice President of Gaming Operations.
Haushalter började sin spelkarriär år 2000 som high limit kasinocroupier för London Clubs International i
Las Vegas. Idag är han en veteran inom spelbranschen med erfarenhet, kunskap och idel framgångar hos
sina tidigare arbetsgivare. Han har stigit snabbt i graderna hos några av världens största spelbolag såsom
Wynn Las Vegas, där han var Senior Gaming Analyst, Shuffle Master, först som Product Director Asia
baserad i Macau och sedan som global Director of Product Development, och Bally Technologies som Vice
President of Business Strategy.
Sedan 2011 har Haushalter även utvecklat och patenterat flertalet kasinospelinnovationer såsom en
revolutionerande Baccaratblandare, en ny metod för att visa historiska data och trender i roulettespel och
ett system för att projicera interaktiva markeringar på spelbord, liksom nya bordsspel.
- Vi är oerhört stolta att ha attraherat en sådan väletablerad stjärna inom spelvärlden till Evolution. Todds
omfattande erfarenhet i den landbaserade sektorn, hans kunskap, idéer och framgångar både i USA och
globalt är en perfekt matchning för Evolution när vi fortsätter utvecklas – speciellt då många operatörer
fokuserar på konvergens. Han blir ett starkt tillskott till vårt team och kommer vara central i att driva
Evolutions produktinnovation och -leverans, liksom att etablera oss på nya marknader, säger Jens von Bahr,
VD för Evolution.
- Jag har arbetat nära Evolution tidigare i samband med avtalet med Shuffle Master, som resulterade i att
sidebets integrerades i Evolutions Live Blackjack, samt annat spelinnehåll. Jag känner väl till bolaget och
dess produktportfölj och är mycket glad att bli en del av marknadens ledande live casino-leverantör. Detta
är en ny utmaning för mig i en enormt viktig sektor och jag ser verkligen fram mot att börja, säger Todd
Haushalter.
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 28 juli 2015 kl 09.00
(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.

