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Evolution lanserar exklusivt live casino-erbjudande för Genting
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett exklusivt avtal med
Genting Alderney, onlinekasinodivisionen inom Genting Group.
Genom avtalet kommer www.gentingcasino.com innan slutet av augusti att gå live med samtliga typer av
Evolutions generiska bord för dator, läsplatta och mobil; Live Roulette, Blackjack, Baccarat, Casino Hold’em,
Three Card Poker och Immersive Roulette. Gentings spelare kan också ta del av Evolutions Red Room VIPtjänster, med det nyligen lanserade Diamond VIP Blackjack, samt bord med modersmålstalande croupierer
såsom London Roulette.
I en andra lanseringsfas senare under 2015 kommer Genting att ytterligare stärka sitt live casinoerbjudande med en helt dedikerad miljö via Evolutions primära produktionsstudio i Riga.
- Som en av de ledande kasinooperatörerna fysiskt och online strävar vi ständigt efter att leverera unika och
innovativa tjänster till våra spelare. Efter en strategisk översyn kom vi fram till att Evolution, som med sitt
tydliga fokus på att hjälpa operatörer att skapa meningsfull differentiering för sina varumärken, var den
bästa live casino-leverantören att möta nuvarande och framtida behov för Genting, säger Peter Nolan, VD
för Genting Alderney i en kommentar till flytten av samtliga av Gentings live casino-tjänster till Evolution.
- Vi har länge velat samarbeta med Genting och är stolta att nu få arbeta med ett av världens största och
mest välkända kasinovarumärken. Avtalet är en milstolpe för Evolution och i linje med vårt strategiska fokus
på multikanalslösningar för fysiska kasinon. Det finns många möjligheter för Genting att fortsätta utveckla
sitt varumärke, sin onlinenärvaro och sina tjänster till både massmarknad och VIP-spelare, säger Fredrik
Österberg, Chief Strategy Officer för Evolution Gaming.
Genting Group är en av de största operatörerna på den globala kasinomarknaden med verksamhet i Asien,
Europa och USA. Bara i Storbritannien har man över 40 kasinon, under varumärkena Genting Casino och
Genting Club, från Edinburgh i norr till Plymouth i söder. I London är man huvudstadens ledande
kasinooperatör med fem kasinon som servar alla nivåer på marknaden; Dess flaggskeppskasino Crockfords,
världens äldsta privata medlemsklubb för spel, Colony Club, Maxims Casino Club, The Palm Beach och
Cromwell Mint. Dessutom planerar man att öppna Storbritanniens första integrerade fritids- och
kasinoanläggning Resorts World Birmingham senare under 2015.
För ytterligare information, kontakta:
Adrian Westman, IR Manager
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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 24 augusti 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.

