Pressmeddelande 2016-10-14

Evolution tecknar live casino-avtal med Cherry
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med Cherry, den ledande
leverantören av onlineslots på den skandinaviska marknaden.
Cherry iGaming, som vunnit Online Gaming Operator of the Year vid International Gaming Awards de
senaste tre åren, driver en mångvarumärkesstrategi. I deras portfölj ingår Cherrycasino.com, Sunmaker.com,
Norgespill.com, EuroLotto.com, och många fler efter det nyligen meddelade förvärvet av ComeOn!.
Genom avtalet får Cherrys varumärken tillgång till hela Evolutions utbud av standard- och VIP-spel som
streamas från Evolutions studio i Lettland. Cherry får också tillgång till Evolutions lokalanpassade live
casino-tjänster för Europa med modermålstalande croupierer från Evolutions studio på Malta.
– Efter att under en tid ha följt den spännande tillväxten inom live casino har vi nu valt att inleda samarbete
med marknadsledaren för att kapitalisera och öka vår tillväxt inom denna produktkategori. Evolutions
omfattande live casino-erbjudande med nyckelfärdiga generiska och lokalt anpassade lösningar för Europa
tillsammans med vår omfattande kunskap möjliggör detta, säger Jonas Wåhlander, VD för Nätspel – Cherry
iGaming.
– Vi är glada över att välkomna ytterligare en marknadsledande aktör till Evolution. Integrationen av
Evolutions live casino i Cherry iGamings varumärkesportfölj påbörjas omedelbart. Framöver kommer
Cherrys varumärken få tillgång till omfattande valfrihet och snabbhet i live casino-erbjudandet till sina
slutkunder – genom vår generiska och lokala tjänst och, naturligtvis, med möjlighet till skräddarsydda bord
och events, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på 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 14 oktober 2016 kl. 8.45 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.

