Pressmeddelande 2016-01-29

Maria Z Furenmo till Evolution
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har rekryterat Maria Z Furenmo
som Group Chief People Officer.
Maria har gedigen erfarenhet från ledande positioner i framgångsrika tillväxtbolag och från
förändringsarbete i stora företag. Hon jobbade senast som Talent Management Consultant och HR Director
på NetEnt. I tidigare anställningar har hon bland annat varit Vice President HR på Outokumpu och HR
Manager på Nordnet.
Maria kommer att ingå i koncernledningen för Evolution och börjar sin anställning den 1 februari 2016.
-Jag känner väl till Evolution och är mycket imponerad av bolagets framgångar, och kunde bara inte motstå
möjligheten att bli en del världens ledande live casino-leverantör. Som ett snabbväxande bolag är det
avgörande för Evolution att hitta och behålla de bästa medarbetarna, och jag ser fram mot att vara med och
bygga spelbranschens mest attraktiva arbetsgivare, säger Maria Z Furenmo, ny Group Chief People Officer
för Evolution Gaming.
-Jag är mycket glad att Maria valt att börja hos Evolution. Med sin gedigna bakgrund från ledande HRpositioner, och erfarenhet från spelbranschen, kommer hon tillföra en helt ny spets till Evolutions
arbetsgivarstrategi och vara en viktig tillgång när vi fortsätter stärka vårt varumärke bland både befintliga
och framtida medarbetare, säger Jens von Bahr, VD för 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 29 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.

