
  

  
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  3  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.  
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Evolution  tecknar  avtal  med  White  Hat  Gaming  för  leverans  av    
live  casino  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  har  ingått  avtal  med  
spelplattformsleverantören  White  Hat  Gaming.  

Genom  avtalet  kommer  White  Hat  Gaming  att  utöka  sitt  nuvarande  kasinoerbjudande  med  Evolutions  
prisvinnande  utbud  av  live  casino-‐spel  till  dator,  läsplattor  och  smartphones.  

White  Hat  Gaming  kommer  få  tillgång  till  hela  Evolutions  utbud  av  standard-‐  och  VIP-‐anpassade  live  
casino-‐spel  såsom  Live  Roulette,  Baccarat  och  Blackjack  samt  flertalet  pokervarianter  inklusive  exklusiva  
titlar  och  en  ny  progressiv  jackpot.  Spelen  från  Evolution  planeras  för  lansering  på  White  Hat  Gamings  
plattform  tidigt  i  andra  kvartalet.  

White  Hat  Gaming  är  en  marknadsledande  plattform  som  aggregerar  kasinoinnehåll  från  de  bästa  
leverantörerna  för  att  på  så  sätt  erbjuda  den  bästa  spelupplevelsen  till  sina  kunders  spelare.  Bolaget  är  
licenserat  av  UK  Gambling  Commission  och  arbetar  i  dagsläget  med  en  mängd  framgångsrika  
onlinekasinovarumärken  såsomThe  Grand  Ivy  Casino,  Hello  Casino  och  21  Casino.  

-‐Att  lägga  till  Evolutions  live  casino  i  vårt  innehåll  är  ett  strategiskt  steg  då  det  ökar  antalet  bord  och  
spelvarianter  i  vårt  liveerbjudande  betydligt  –  och  över  alla  plattformar.  Avtalet  utökar  kraftigt  
valmöjligheterna  för  våra  kunder  och  deras  spelare.  Samtidigt  är  Evolutions  innovativa  produkter  såsom  
Immersive  Roulette  och  Baccarat  Control  Squeeze  spel  som  sticker  ut  och  som  kommer  hjälpa  våra  
operatörer  att  få  nya  och  behålla  spelare,  säger  Marc  Weinberg,  Chief  Marketing  Officer  på  White  Hat  
Gaming.  

-‐White  Hat  Gaming  har  ett  växande  antal  operatörer  som  använder  dess  plattform  som  en  
”enavtalslösning”,  och  vi  är  mycket  glada  att  få  serva  dessa  operatörer  genom  denna  kanal.  Deras  spelare  
kan  se  fram  mot  tillgång  till  alla  våra  livebord  inklusive  exklusiva  titlar  som  Ultimate  Texas  Hold’em,  liksom  
andra  attraktioner.  Jag  är  till  exempel  övertygad  om  att  vårt  kommande  spel  Dream  Catcher  kommer  bli  
populärt.  Som  ett  unikt  lyckohjul  i  liveformat  kommer  det  attrahera  befintliga  slots-‐  och  bingospelare  och  ge  
extra  underhållning  och  lojalitet  till  White  Hat  Gamings  breda  innehållserbjudande,  säger  Sebastian  
Johannisson,  Chief  Commercial  Offier  för  Evolution.  

Om  White  Hat  Gaming  
White  Hat  Gaming  samlar  spelmjukvara  och  levererar  marknadsledande  kasinoinnehåll  kombinerat  med  ett  
helt  centraliserat  backoffice  via  en  modern  plattform.  Dess  ledning  har  gedigen  erfarenhet  inom  
marknadsföring  och  från  att  bygga  framgångsrika  globala  kasinon.  För  mer  information  besök  
www.whitehatgaming.com.      

För  ytterligare  information,  kontakta:  
Jacob  Kaplan,  CFO  
ir@evolutiongaming.com     


