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Evolution och Microgaming ingår strategiskt avtal
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett avtal med spel- och
plattformsleverantören Microgaming som innebär att Evolution blir föredragen leverantör av live casinotjänster till Microgamings Europa-fokuserade kunder. Genom avtalet kommer Microgamings kunder (som
globalt driver över 400 onlinespelsajter) få möjligheten att använda den nya tjänsten från Evolution, med
Betway först ut.
Integrationen med Betway har redan påbörjats. Det högprofilerade varumärket inom vadslagning och spel,
som är huvudsponsorer av West Ham United i Premier League, kommer att lansera Evolutions kompletta
live casino-utbud för både dator och mobil i ett antal marknader med prioritet på Storbritannien och
Belgien.
Betway kommer att erbjuda såväl standard- som VIP-spel via Evolutions lettiska studio, liksom
lokalanpassade live casino-tjänster såsom London Roulette med modersmålstalande croupierer från studion
på Malta.
- Detta är förmodligen ett av de strategiskt mest betydelsefulla avtalen som ingåtts i live casino-historien.
Förr har Microgaming och Evolution ofta varit konkurrenter i att erbjuda live casino-tjänster till
operatörerna. Vi vet vilka höga krav som en speljätte som Microgaming ställer, och vi är därför stolta att
kunna etablera detta nära samarbete med ett gemensamt mål: Att erbjuda världens bästa live casino till
Microgamings omfattande kundbas, säger Jens von Bahr, VD för Evolution Gaming.
- Evolutions hundraprocentiga fokus på B2B-leverans av live casino, tillsammans med deras betydande och
långsiktiga investeringar i förmågor och infrastruktur, har gjort dem till en dominerande aktör inom live
casino. Genom avtalet med Evolution kan vi erbjuda våra operatörer en reglerad och Europa-fokuserad live
casino-upplevelse. Vi erbjuder ett fulländat och oöverträffat spelerbjudande till våra kunder och detta avtal
stärker vårt åtagande att kontinuerligt leverera just det. Vi ser fram mot att stärka vår relation till Evolution i
framtiden genom att potentiellt kunna erbjuda Microgaming-innehåll via vår Quickfire-plattform, säger
Roger Raatgever, VD på Microgaming.
Evolution förväntar sig en löpande migrering där dess live casino-tjänster gradvis kommer lanseras av
många av de Europa-fokuserade sajterna i Microgamings portfölj, och därigenom bidra till Evolutions och
Microgamings tillväxt över tid.
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 25 september 2015 kl
8.30 (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 1 500 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.

