Pressmeddelande 2016-01-15

David Craelius ny Group CTO för Evolution
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har rekryterat David Craelius som
Group Chief Technology Officer.
David har lång erfarenhet från ledande positioner inom framgångsrika techbolag och kommer närmast från
rollen som VD för Gavagai. Han har tidigare bland annat varit CTO för Klarna, Head of Banking på Avanza
och CIO för Nordnet. David kommer att ingå i koncernledningen för Evolution och börjar sin anställning den
18 januari 2016.
-Evolutions live casino levererar en fantastisk kundupplevelse och jag ser stor potential att bygga vidare på
dess vinnande koncept. Bolaget har samlat ett mycket starkt team och det känns hedrande att få vara med
och skapa framtiden inom kasino, säger David Craelius, Group CTO för Evolution Gaming.
-Mitt mål är att rekrytera de bästa personerna till Evolutions ledning och att David nu ansluter sig är en
fjäder i hatten. Han har gedigen erfarenhet från att jobba i entreprenöriella techbolag och kommer bli en
nyckelspelare i vår fortsatta utveckling, säger Jens von Bahr, VD för Evolution Gaming.
I samband med rekryteringen har David köpt 3 628 aktier i Evolution.
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 15 januari 2016 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 1 800 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.

