Pressmeddelande 2015-10-09

Gamesys lanserar live casino från Evolution hos Virgin Games
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat en ny live casinotjänst på virgingames.com. Lanseringen markerar det första steget in i live casino-segmentet av Gamesys,
onlinespelbolaget som också driver varumärken som Jackpotjoy, Sun Bingo och Starspins.
Virgin Games kunder kan nu delta i en rad av Evolutions bordsspel. Spelen, som tillhandahålls via Evolutions
primära studio i Riga, Lettland inkluderar både konventionella versioner och VIP-varianter av Live Roulette,
Blackjack, Baccarat och Casino Hold’em.
– Det är spännande tider för Gamesys och dess varumärken. Vi har planerat en etablering inom live casino
sedan en tid tillbaka och vi ser fram mot att bygga ett starkt samarbete med Evolution Gaming, säger Simon
Mizzi, Marketing Director på Gamesys Gibraltar.
– Efter långa och ingående diskussioner är vi mycket stolta att teckna detta avtal och att redan kunnat
lansera en live casino-tjänst i världsklass för Virgin Games. Gamesys har alltid varit väldigt kreativa i sin
marknadsföring och proaktiva i spelarpersonalisering, och vi hoppas kunna vidareutveckla detta samarbete
med speciellt fokus på den brittiska massmarknaden, säger Sebastian Johannisson, CCO på Evolution
Gaming.
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 9 oktober 2015 kl
08:30 (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.

