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Matchbook  i  samarbete  med  Evolution  för  mer  live  casino-‐innehåll  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  har  ingått  avtal  med  Matchbook,  en  snabbt  
växande  sportbettingplattform.      
Genom  avtalet  kommer  Matchbook  att  utöka  sitt  spelerbjudande  inom  live  casino  med  innehåll  från  
Evolutions  hela  portfölj  av  live  casino-‐produkter  för  dator,  läsplattor  och  smartphones.  Det  utökade  live  
casino-‐innehållet  planeras  för  lansering  i  andra  kvartalet  2017.  
Matchbook  har  sedan  tidigare  kompletterat  sitt  ledande  sportbettingerbjudande  med  egna  kasinobordsspel  
och  tredjepartsinnehåll  inom  slots,  videopoker  och  live.    
Utöver  att  öka  antalet  bord  som  för  närvarande  erbjuds  med  Live  Roulette  och  Blackjack,  kommer  avtalet  
med  Evolution  ge  Matchbook  möjlighet  att  lägga  till  Immersive  Roulette,  Live  Baccarat  Squeeze  och  Control  
Squeeze,  flertalet  pokerspel  och  Evolutions  nya  Dream  Catcher  inom  kategorin  Live  Lucky  Wheel.  
-‐Vi  har  nyligen  avslutat  bytet  till  vår  nya  plattform,  så  detta  blir  den  senaste  i  en  rad  betydande  
förbättringar  i  kundupplevelsen  hos  Matchbook  och  ytterligare  en  signal  om  våra  intentioner  under  2017  
och  framåt.  Live  casino  har  varit  ett  stort  tillväxtområde  för  oss  under  de  senaste  12  månaderna  och  då  
Evolution  är  den  erkända  ledaren  inom  live  casino  kommer  Matchbooks  spelare  med  detta  avtal  få  ökade  
möjligheter  att  spela  olika  spel  på  olika  bord  i  ännu  fler  enheter,  säger  Cian  Nugent  vid  Matchbook.  
-‐Vi  är  övertygade  om  att  Matchbooks  spelare  kommer  uppskatta  deras  nya  utökade  utbud  av  live  casino-‐
spel.  Evolutions  spel  kommer  ge  dem  något  nytt,  modernt  och  annorlunda  –  inklusive  exklusiva  titlar  som  
Live  Ultimate  Texas  Hold’em,  Live  Three  Card  Poker  och  Immersive  Roulette.  Samtidigt  ger  vårt  unika  
sidebet  med  en  progressiv  jackpot  i  Live  Caribbean  Stud  Poker  potential  för  stora  vinster  jämte  Matchbooks  
befintliga  storvinstjackpots,  säger  Sebastian  Johannisson,  Chief  Commercial  Officer  vid  Evolution  och  
fortsätter:  
-‐Speciellt  viktigt  är  att  Evolutions  spel  kommer  öka  tillgängligheten  ”närsomhelst,  varsomhelst”  för  
Matchbooks  spelare.  Access  via  mobilen  till  vårt  live  casino-‐utbud  uppgår  nu  till  över  45%  av  spelintäkterna  
i  hela  vårt  nätverk.  Mobilt  spel,  som  finns  tillgängligt  på  över  200  bord,  är  ett  fundament  för  tillväxt  i  dagens  
live  casino-‐marknad.  
Om  Matchbook  
Matchbook  är  en  ”peer-‐to-‐peer”  bettingplattform  som  skapats  för  smarta  spelare  som  vill  få  mer  värde.  
Genom  att  erbjuda  höglimitsmarknader  och  låga  provisioner  ger  Matchbook  maximalt  värde  till  spelarna,  
vilket  ger  en  konkurrensfördel  jämfört  att  spela  hos  en  bookmaker.    
På  Matchbook  får  spelare  oftare  bättre  odds  i  alla  marknader  inklusive  fotboll,  NFL,  NBA,  MLB,  och  senast,  
hästkapplöpning.  Matchbook  blev  under  2016  auktoriserad  bettingpartner  som  stöd  för  brittisk  
hästkapplöpning.  
Matchbook  är  licenserat  och  reglerat  av  Alderney  Gambling  Control  Commission  och  UK  Gambling  
Commission.  
  
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  över  100  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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