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Evolution i partnerskap med SBTech för live casino till
Chameleon 360
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett nytt strategiskt
partnerskap med SBTech, brittiskt reglerad leverantör av betting- och spelprodukter. Genom avtalet
kommer Evolutions live casino-tjänster integreras i SBTechs eGaming-plattform Chameleon 360.
SBTech har erbjudit odds- och bettinglösningar till stora speloperatörer sedan 2007. Med sin plattform
Chameleon 360 erbjuds operatörer en helhetslösning för att styra och kontrollera hela verksamheten
över flertalet spelvertikaler via ett nyckelfärdigt ledningssystem.
-Genom Evolution kan vi addera världens bredaste urval av livebord till Chameleon360:s framstående
erbjudande. Spelare kommer möta professionella croupierer i live casino-spel som streamas i HDkvalitet till deras enheter, smidigt integrerat med Chameleon 360:s stora utbud av flertalet
leverantörer, innehåll och kanaler – allt med en enda inloggning, säger Itai Zak, VD för SBTech.
-SBTech ses idag som en ledande leverantör av betting- och spelprodukter online. VI är mycket glada
att få arbeta med dem och leverera vår enastående live casino-produkt och stora urval av
skräddarsydda alternativ, såsom dedikerade miljöer, till en ständigt växande kundbas på flertalet
marknader, säger Sebastian Johannison, 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 16 december 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.

