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Danska Spilnu lägger till Evolutions live casino
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med Spilnu.dk, Danmarks
näst största varumärke inom onlineslots.
Genom avtalet kommer Evolution leverera hela sitt generiska live casino-erbjudande – Roulette, Blackjack,
Baccarat och Casino Hold’em – samt sitt bord med dansk roulette till Spilnu. Alla spel kommer finnas
tillgängliga för danska spelare på dator, läsplatta och smartphone via en ny live casino-flik på
www.spilnu.dk.
Spilnus nya live casino-tjänst förväntas att gå live i slutet på sommaren.
-Vi har varit mycket framgångsrika med vårt erbjudande inom onlineslots men kan självklart inte bortse från
det snabbast växande segmentet i sektorn, live casino. Efter en gedigen utvärderingsprocess av tillgängliga
leverantörer var det i slutänden ett enkelt val att gå vidare med Evolution Gaming, som både är
industriledande och väletablerade på den reglerade danska marknaden, säger Anders Christensen, delägare
i Spilnu.
-Vårt omfattande generiska utbud av livespel, tillsammans med vårt danska roulettebord som anpassats till
behoven hos de danska spelarna, ger ett brett och varierat erbjudande. Ett erbjudande som anpassats till de
lokala förutsättningarna är en nyckelfaktor för framgång på nya och nyligen reglerade marknader. Dansk
roulette, liksom våra övriga bord med modersmålstalande croupierer, har visat sig vara mycket effektivt för
att knyta band till och engagera lokala spelare, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer för
Evolution Gaming.
-Spilnus centrala värderingar är förtroende, innovation och underhållning – och Evolutions live casino
passar perfekt i den bemärkelsen. Danska spelare kommer kunna spela på Evolution-drivna livebord hos
Spilnu med fullt förtroende. De kan också se fram mot fler innovativa livespel då vi fortsätter att ge liv åt
klassiska kasinobordsspel som levererar högsta underhållningsvärde i det största utbudet av enheter,
avslutar han.
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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 drygt 2 100 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.

