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Olympic  Entertainment  Group  väljer  Evolutions  live  casino  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  har  ingått  ett  avtal  med  Olympic  
Entertainment  Group  (OEG).  Genom  avtalet  kommer  Evolutions  kärnerbjudande  av  live  casino-‐spel  för  
dator,  läsplatta  och  mobil  läggas  till  hos  OEG:s  spelsajter  inklusive  Olybet.com  och  potentiellt  även  
omfatta  gränsöverskridande  tjänster  med  OEG:s  fysiska  anläggningar.    
Olympic  Entertainment  Group  och  dess  dotterbolag  är  marknadsledande  leverantör  av  speltjänster  i  
Baltikum,  och  driver  även  kasinon  i  Polen,  Slovakien,  Vitryssland,  Italien  och  Malta.  OEG  är  noterat  på  
börserna  i  Tallinn  och  Warszawa.  Koncernen  har  idag  125  kasinon  och  33  bettingbutiker  med  3  260  
anställda  i  åtta  länder.    
-‐Som  det  ledande  varumärket  i  Baltikum,  och  med  ett  växande  kasinoutbud  i  centrala  Sydeuropa,  är  vår  
vision  att  vara  en  global  kasino-‐  och  resortoperatör.  Det  är  därför  logiskt  att  arbeta  med  den  största  
leverantören  av  live  casino-‐tjänster.  Evolution  kommer  ge  oss  ett  gediget  utbud  av  spel  och  bord  för  olika  
enheter  från  dag  ett.  Dessutom  levererar  Evolutions  live  casino  en  verksamhet  i  världsklass  med  stor  bredd  
och  flexibilitet  för  framtida  tjänsteutveckling,  säger  Veiko    Krünberg,  Managing  Director  of  Online  
Operations  and  Sports  Betting  på  OEG.  
-‐Vi  är  mycket  nöjda  att  skriva  detta  avtal  för  att  leverera  våra  tjänster  till  en  av  de  mest  väletablerade  
kasinooperatörerna  i  Europa,  inklusive  Olybet  som  redan  har  en  stark  närvaro  online.  Olympic  Casino  och  
Olybet  kommer  inte  bara  ha  tillgång  till  vårt  kompletta  kärnutbud  för  att  stärka  sin  liveprodukt,  de  kommer  
också  ha  flexibiliteten  att  utöka  detta  erbjudande  med  modersmålstalande  croupierer  och  dedikerade  
miljöer  skräddarsydda  efter  specifika  marknader.  De  kommer  också  ha  möjligheten  till  Dual  Play  Roulette,  
vår  ledande  gränsöverskridande  produkt,  som  är  en  perfekt  matchning  med  koncernens  mix  av  online-‐  och  
landbaserad  verksamhet,  säger  James  Stern,  Director  of  Business  Development  &  Land-‐based  Sales  på  
Evolution  och  fortsätter:  
-‐OEG  är  en  ambitiös  och  expanderande  koncern  i  både  det  fysiska  och  onlinebaserade  segmenten.  Deras  
vision  i  kombination  med  tillförlitligheten  och  skalbarheten  i  Evolutions  live  casino  gör  detta  till  ett  mycket  
spännande  avtal  för  Evolution.  
-‐Detta  avtal  är  ytterligare  en  milstolpe  i  linje  med  vår  strategi  att  digitalisera  världens  fysiska  kasinon  och  vi  
kommer  arbeta  nära  Olympic  Entertainment  Group  för  att  hjälpa  dem  med  sina  ambitiösa  planer,  säger  
Fredrik  Österberg,  Chief  Strategy  Officer  på  Evolution.  
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  13  september  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  drygt  2  500  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.

