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Evolution lanserar exklusivt Live Caribbean Stud Poker
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, utökar idag sitt utbud av
livespel genom lanseringen av en exklusiv onlineversion av Caribbean Stud Poker.
Evolutions Live Caribbean Stud Poker, som skapats i samarbete med Games Marketing, är den enda
liveversion av detta populära pokerspel som finns tillgänglig från en större live casino-leverantör.
Utöver att erbjuda en exklusiv produkt för Evolutions kunder och deras slutanvändare, markerar även
lanseringen det första licenserade spelet som släpps genom avtalet mellan Evolution och Games
Marketing som ingicks tidigare i år. Det är också det första spelet som använder ett nytt
användargränssnitt från Evolution. Det nya användargränssnittet har utvecklats för att optimera
användarvyer och spelande på alla typer av enheter och samtidigt erbjuda videostreaming i HD.
Den första releasen av Live Caribbean Stud Poker är tillgänglig för spelare på dator och smartphones.
Utrullning till läsplattor är planerat att ske inom kort.
Live Caribbean Stud Poker är fullt skalbart och tillåter ett obegränsat antal spelare att delta per
omgång. För att ytterligare höja upplevelsen av spelet finns ett sidebet, 5+1 Bonus, som ger spelarna
fler chanser att vinna med utbetalningar på upp till 1 000 mot 1. Under första kvartalet 2016 kommer
spelet varieras ytterligare genom tillägget av en progressiv jackpot som sidebet.
– När vi presenterade vårt strategiska samarbete med Evolution i juni sa jag att det förväntades bli vår
mest värdefulla affär inom live-området. Lanseringen av Evolutions Live Caribbean Stud Poker är ett
mycket spännande och viktigt steg i den riktningen, säger Chris Reynolds, VD för Games Marketing.
– Caribbean Stud Poker inledde en ny era av bordsspel när det först lanserades för över 20 år sedan.
Idag är det världens mest kända specialiserade bordsspel och vi är stolta över att ha det som en del av
vår produktportfölj. Med en mångfald av spel blir övergången från fysiska kasinon till att spela live på
nätet smidig för spelare. Tillsammans med nya 5+1 Bonus, och senare den progressiva jackpotten,
kommer Evolution erbjuda ytterligare en konkurrensfördel till sina kunder, säger Todd Haushalter, CPO
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 26 november
2015 kl 10:00 (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 1 800 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.

