Pressmeddelande 2016-08-29

Evolution lanserar live casino för Hippodrome och ”Live from the
Hippodrome”
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett avtal med
Hippodrome Casino i London som kommer innebära lansering av både en live casino-tjänst för
Hippodrome och en feed kallad ”Live from the Hippodrome” till Evolutions hela nätverk av kunder.
Hippodromes egen live casino-tjänst kommer utgöras av Evolutions generiska livebord i studion i Riga samt
ett bord med Dual Play Roulette som platsbyggs på Hippodromes kasino Lola’s Underground Casino.
Bordet med Dual Play Roulette på spelgolvet hos Lola’s låter spelare online via dator, läsplatta och mobil att
spela tillsammans med spelare som sitter vid bordet. Denna gränsöverskridande tjänst mellan online och
fysiskt spel möjliggörs genom en kamera- och ljudinstallation med Evolutions senaste teknik runt bordet.
Liksom att vara mittpunkten för Hippodromes egen live casino-tjänst kommer bordet med Dual Play
Roulette på Lola’s göras tillgängligt genom en feed kallad ”Live from the Hippodrome” till Evolutions övriga
kunder. Detta kommer möjliggöra för spelare hos alla Evolutions kunder att ta del av den unika atmosfären
på Lola’s, som återskapar nöjesklubben Hippodrome år 1900.
-Hippodrome är ett starkt och mycket välkänt varumärke i spel- och nöjesvärlden. Detta spännande initiativ
med Evolution kommer ge spelarna möjlighet att inte bara spela på vårt kasino i historisk miljö, utan
dessutom att spela online vid ett riktigt bord mitt i den unika och pulserade atmosfären på Lola’s, säger
George Constantinou, Director of Online Operations på Hippodrome Casino.
-Detta är ytterligare ett stort steg i vår gränsöverskridande strategi inom det landbaserade segmentet – ett
steg som både kommer berika upplevelsen för onlinespelarna och utöka våra tjänster till alla Evolutions
kunder. Befintliga och nya spelare hos Hippodrome och Lola’s kommer få uppleva spänningen att spela på
bord i denna historiska lokal från i princip vilken plats som helst, till och med när de inte har möjlighet att
besöka den personligen, säger Jens von Bahr, VD och medgrundare för Evolution Gaming.
För ytterligare information, kontakta:
Jens von Bahr, VD
ir@evolutiongaming.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl. 8.30 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.

