
 

 
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. 

Pressmeddelande 2016-02-02 

Evolution skapar dedikerad livestudio för Napoleon Games i 

Belgien 

Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, utökar sitt partnerskap med 

Napoleon Games genom en dedikerad livestudio i Napoleons nya kontorsbyggnad i Aalst i Belgien. 

Affären utökar det befintliga partnerskapet med Napoleon Games, som i juli förra året var en av de första 

operatörerna att sända livespel på den reglerade belgiska onlinespelmarknaden från Evolutions studio i 

Casino de Spa. 

Den nya live casino-studion för Napoleon i Aalst är beräknad att lanseras i mitten på februari, och kommer 

bestå av fyra bord för Blackjack, ett bord för Roulette och ett bord för prisvinnande Immersive Lite 

Roulette. Studioytan omfattar också ett dedikerat område för livekampanjer och utrymme för framtida 

expansion. Spelare kommer att servas av en mix av modermålstalande flamländska och franska croupierer 

från borden som är öppna 8 timmar om dagen, kl 17.00–01.00. 

-Vår nuvarande live casino-tjänst från Evolutions belgiska studio är väldigt populär, men vi vill också kunna 

erbjuda våra spelare ett skräddarsytt erbjudande i linje med vårt starka varumärke. Med den nya studion i 

Aalst kan vi göra just det, där spelarna nu ges möjlighet att bygga en stark relation till våra dedikerade 

croupierer. Speciellt kommer bordet med Immersive Roulette, som använder en stor uppsättning kameror, 

att erbjuda våra kunder en unik onlinespelupplevelse på den belgiska marknaden. Mängden kameror är 

också utmärkt för att visa upp hela miljön, då spelare vid bordet kommer se de andra tillgängliga borden i 

studion, säger Tom De Clercq, VD för Napoleon Games. 

-Napoleon har dragit nytta av sin kunskap och expertis från offlinemarknaden för att snabbt bli en ledande 

operatör på den belgiska onlinemarknaden. Den nya livestudion, och möjligheten att lägga till ytterligare 

lösningar från Evolution, öppnar upp för många gränsöverskridande möjligheter. För ett bolag med ett så 

pass starkt varumärke och spelarbas inom både spel och odds är detta ett mycket spännande och 

framåtblickande drag. Den nya studion befäster Evolutions ställning i att leverera operatörsspecifika och 

marknadsledande lösningar, säger James Stern, Director of Business Development & Land-Based 

Operations på Evolution. 

Napoleon Games grundades på 50-talet och är verksamt inom alla större segment av den belgiska 

spelsektorn. Utöver sitt live casino-utbud erbjuder Napoleon andra onlinespel, odds och liveodds. Bolaget 

driver också det fysiska kasinot Grand Casino Knokke samt 22 spelhallar, varav de flesta finns i Flandern.  

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 2 februari 2016 kl 

08:30 (CET). 
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