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mybet  Group  väljer  Evolution  för  att  stärka  live  casino-‐erbjudande  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  har  ingått  avtal  med  mybet  Group.  
mybet  Group  är  licensierat  i  flertalet  europeiska  länder  där  de  erbjuder  odds,  kasino  och  live  casino  –  allt  
tillgängligt  via  mybet.com  samt  även  genom  tyska  landbaserade  spelbutiker.  Dessutom  tillhandahåller  
koncernen  B2B-‐tjänster  till  regionala  operatörer  i  Europa  och  Afrika.  
Inledningsvis  kommer  mybet  erbjuda  utvalda  standard-‐  och  VIP-‐bord  från  Evolutions  portfölj  av  live  casino-‐
spel  för  dator,  läsplatta  och  smartphone.  Bolaget  planerar  också  att  lägga  till  Evolutions  Deutsches  Roulette  
med  tysktalande  croupierer  och  erbjuda  denna  lokalanpassade  lösning  till  sin  tyska  kundbas.  
Mybets  utökade  live  casino-‐erbjudande  är  licensierat  av  Malta  Gaming  Authority  och  förväntas  gå  live  tidigt  
i  andra  kvartalet  2017.  
-‐Vi  ser  över  hela  vårt  erbjudande  på  mybet  för  att  skapa  en  fantastisk  användarupplevelse  i  båda  
vertikalerna.  Det  nya  kasinot  har  visat  sig  vara  mycket  populärt  hos  våra  befintliga  kunder,  så  det  är  ett  
logiskt  steg  att  utöka  med  ytterligare  live  casino-‐innehåll.  Evolution  Gaming  var  ett  uppenbart  tillägg  för  
oss.  Med  tillgång  till  Evolutions  live  casino-‐portfölj  får  vi  möjlighet  att  erbjuda  våra  spelare  det  största  
urvalet  av  bord  för  dator,  läsplatta  och  smartphone.  Med  Evolutions  omfattande  valmöjligheter  av  bland  
annat  Roulette,  Blackjack,  Baccarat  och  olika  Poker-‐varianter  kommer  vi  att  ha  ett  mycket  attraktivt  live  
casino-‐erbjudande.  Dessutom  är  vi  exalterade  över  Evolutions  nyligen  lanserade  och  planerade  titlar,  säger  
Markus  Peuler,  VD  för  mybet.  
-‐Vi  är  naturligtvis  mycket  nöjda  att  få  arbeta  med  mybet  Group.  Med  runt  14  000  sport-‐  och  liveodds  online  
och  tusentals  sporthändelser  som  täcks  varje  vecka,  är  mybet  en  av  de  största  speltjänstleverantörerna  i  sin  
nisch,  säger  Sebastian  Johannisson,  Chief  Commercial  Officer  på  Evolution.  
mybet  Holding  SE  är  moderbolaget  i  mybet  Group  och  vars  aktier  är  noterade  på  Frankfurt-‐börsen  inom  
marknadssegmentet  Prime  Standard.  
  
För  ytterligare  information,  kontakta:  
Jacob  Kaplan,  CFO  
ir@evolutiongaming.com     

  
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.  

