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Evolution  bygger  kanadensisk  studio  –  första  stora  expansionen  
utanför  Europa  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  kommer  att  bygga  en  ny  klassledande  live  
casino-‐studio  i  Metro  Vancouver-‐området  i  British  Columbia,  dess  första  utanför  Europa.  
Med  förväntad  lansering  innan  utgången  av  2017  kommer  studion  att  bli  Evolutions  åttonde  och  är  
resultatet  av  ett  avtal  att  tillhandahålla  live  casino-‐spel  och  –tjänster  för  BCLC  (British  Columbian  Lottery  
Corporation).  
Det  femåriga  avtalet  med  möjlighet  till  förlängning  kommer  innebära  att  Evolutions  live  casino-‐erbjudande  
streamas  via  BCLC:s  webbplats  PlayNow.com.  Evolutions  omfattande  studio  om  1  500  kvadratmeter  
kommer  dock  att  byggas  med  intentionen  att  stötta  ytterligare  kanadensiska  lotterier,  där  varje  jurisdiktion  
får  möjlighet  att  erbjuda  båda  delade  och  dedikerade  bord.  Studion  kommer  över  tid  att  skapa  mer  än  170  
nya  jobb  i  Vancouver-‐området  då  Evolution  planerar  att  rekrytera  operativ  personal  lokalt.  
Vid  lanseringen  kommer  BCLC  att  erbjuda  10  livebord  online  med  blackjack,  baccarat  och  roulette  som  tar  
spänningen  i  live  casino-‐spel  till  spelare  på  PlayNow.com  via  dator,  läsplatta  och  smartphone,  sju  dagar  i  
veckan.  
BCLC  har  ett  starkt  multikanals-‐  och  produkterbjudande  som  omfattar  lotteriverksamhet,  online-‐  och  
mobilspel,  fysiska  kasinon,  bingohallar  och  spelcenter.  Som  ett  statligt  bolag  ägt  av  provinsen  British  
Columbia  går  intäkterna  från  BCLC:s  alla  verksamheter  till  att  stötta  samhällsinitiativ,  hälsovård  och  
utbildning  i  provinsen.  Genom  att  lägga  till  live  casino  i  utbudet  av  onlinespel  som  finns  tillgängligt  på  
PlayNow.com,  Kanadas  största  reglerade  webbplats  för  onlinespel,  siktar  BCLC  på  att  stärka  
dragningskraften  i  PlayNow.com  hos  befintliga  kunder  och  samtidigt  attrahera  nya  onlinespelare.  
-‐Att  gå  in  på  den  kanadensiska  marknaden  med  BCLC  markerar  ett  mycket  stort  genombrott  för  vår  
verksamhet  utanför  Europa.  Genom  detta  nya  partnerskap  är  vi  säkra  på  att  kunna  leverera  den  absolut  
bästa  live  casino-‐upplevelsen  till  BCLC:s  spelare,  och  en  exceptionell  studioinstallation  till  BCLC  och  andra  
kanadensiska  lotterijurisdiktioner  i  framtiden,  säger  Martin  Carlesund,  VD  för  Evolution  och  fortsätter:  
-‐Denna  expansion  befäster  Evolutions  position  som  en  global  ledare  i  B2B-‐marknaden  för  live  casino.  
Leveransen  belyser  ytterligare  vår  förmåga  att  erbjuda  lösningar  som  möter  de  mest  stringenta  kraven  på  
reglerade  marknader.  
-‐Vi  är  mycket  glada  att  ha  ingått  detta  avtal  med  Evolution  för  att  ta  spänningen  i  interaktiva  live  casino-‐
spel  till  våra  onlinespelare,  säger  Monica  Bohm,  Vice-‐President  eGaming  vid  BCLC  och  fortsätter:  
-‐Nya  och  innovativa  produkter  som  live  casino  kommer  hjälpa  BCLC  att  fortsätta  leverera  den  absolut  bästa  
spelunderhållningen  till  våra  spelare  och  samtidigt  stötta  samhället  i  hela  British  Columbia.  
  

  
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.  

  
Om  BCLC  
BCLC  erbjuder  socialt  ansvarsfull  spelunderhållning  och  genererar  samtidigt  intäkter  till  förmån  för  alla  
invånare  i  British  Columbia.  Under  mer  än  31  års  tid  har  BCLC  levererat  över  19  miljarder  dollar  till  
regeringen  i  British  Columbia  för  att  stötta  samhällen,  provinsiella  program  och  tjänster,  välgörenhet  och  
stora  evenemang  som  har  hjälpt  forma  provinsen.  För  mer  information  besök  http://www.bclc.com/.  
För  ytterligare  information,  kontakta:  
Jacob  Kaplan,  CFO  
ir@evolutiongaming.com     
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