
 

 
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 2 000 anställda varav merparten 
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Pressmeddelande 2016-03-17 

Evolution levererar nyckelfärdig live casino-lösning till 

BetConstructs Spring-plattform 

Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har utökat sitt strategiska 

partnerskap med BetConstruct, en B2B-leverantör av spelplattformar som driver 200 partners globalt 

med verksamhet i flertalet marknader och på 17 språk. Genom avtalet kommer Evolutions live casino-

lösningar att integreras i BetConstructs plattform Spring. 

Avtalet innebär att flertalet live casino-lösningar från Evolutions studior i Riga, Malta och Belgien kommer 

läggas till i BetConstructs onlineerbjudande. 

De nya lösningarna kommer omfatta Evolutions generiska bord med flertalet varianter av Live Roulette, 

Blackjack, Baccarat och Casino Hold'em. Dessutom tillkommer 10 bord med modersmålstalande croupierer 

såsom London, Venezia, Svensk och Deutsches Roulette samt en fransk roulettetjänst som streamas från 

Belgien.  

-Vi har beslutat att utöka vår Spring-plattform med Evolutions live casino i tillägg till vår egen live casino-

lösning. Detta är ett bevis på Evolutions kvalitet och kunnande. BetConstructs inställning är enkel – vi 

erbjuder det mest kvalitativa innehållet och ingen annan leverantör kan matcha Evolution i den aspekten. 

Nu kommer våra partners kunna erbjuda sina spelare Evolutions verkligt lokala och omfattande spelportfölj 

med det bredaste utbudet av bord för dator och mobil, säger Vahe Baloulian, VD för BetConstruct. 

-Genom att lägga till 10 bord med modersmål ger vi slutanvändarna en möjlighet att knyta ännu starkare 

band till croupiererna och medspelarna. Detta kommer hjälpa till att bygga lojalitet och skapa starkare 

relationer mellan våra operatörers varumärken och deras spelare, vilket är ett centralt fokusområde för 

detta utökade och lokalt anpassade erbjudande, fortsätter Vahe Baloulian. 

-Vi är naturligtvis stolta att ha blivit utvalda av en B2B-leverantör av BetConstructs rang. De har ett 

innovativt och beprövat erbjudande som inkluderar marknadsledande produkter både online och 

landbaserat inom sportsbook, live casino, slots, poker, skicklighetsspel, virtuell betting, finansiell betting och 

fantasy sports. Evolutions live casino-erbjudande är en utmärkt matchning med denna portfölj, säger Jens 

von Bahr, VD och medgrundare för Evolution Gaming. 

-Dynamiska och innovativa Evolution-produkter, som exempelvis Live Baccarat Squeeze och Immersive 

Roulette, vidgar BetConstructs befintliga portfölj. Samtidigt är jag säker på att vår inbäddade produkt Mini 

Live Roulette kommer visa sig vara ett utmärkt verktyg för att hjälpa BetConstructs operatörer att mersälja 

de många attraktionerna med live casino till sina kunder, avslutar Jens von Bahr. 

För ytterligare information, kontakta: 

Adrian Westman, IR-kontakt 

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 
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