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Evolution  tecknar  avtal  med  Nederländernas  största  speloperatör  
Nederlandse  Loterij  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  har  ingått  avtal  med  speljätten  
Nederlandse  Loterij,  som  driver  det  holländska  lotteriet  och  flertalet  andra  spelvarumärken.  
Samarbetet  visar  återigen  på  Evolutions  strategi  att  leverera  de  bästa  tjänsterna  på  alla  reglerade  marknader  
och  stärker  ytterligare  bolagets  position  som  ledare  i  det  snabbast  växande  segmentet  inom  spel.  
Nederlandse  Loterij  skapades  i  april  2016  genom  sammanslagningen  av  Nederlandse  Loterij  och  De  Lotto.  
Nederlandse  Loterij  erbjuder  sju  välkända  spel  i  Nederländerna  under  varumärkena  Staatsloterij©,  Lotto©,  
Toto©,  Eurojackpot©,  Miljoenenspel©,  Lucky  Day©  och  Krasloten©.  Bolagets  mission  är  att  investera  i  ett  
välmående  samhälle  genom  att  donera  en  stor  summa  av  intäkterna  –  37  procent  –  till  nationella  sport-‐  och  
välgörenhetsorganisationer.  De  resterande  63  procenten  går  till  landets  statskassa.      
–Vi  ville  jobba  med  en  marknadsledande  leverantör  med  bevisad  erfarenhet  av  att  leverera  fördelar  genom  
tidig  etablering  på  omreglerade  marknader.  Evolution  har  gjort  detta  vid  flertalet  tillfällen  för  stora  
operatörer  på  nya  marknader  runtom  i  Europa,  säger  Bas  van  de  Bunt,  director  Online  &  Business  
development  på  Nederlandse  Loterij.  
–Vi  är  mycket  glada  att  få  arbeta  med  den  största  speloperatören  i  Nederländerna  med  en  mycket  bred  
spridning  i  hela  landet  –  och  en  organisation  som  är  hängiven  att  bidra  till  ett  välmående  nederländskt  
samhälle.  Vi  är  säkra  på  att  vi  ytterligare  kommer  förbättra  det  breda  erbjudandet  av  spel  för  ett  tryggt  och  
ansvarsfullt  spelande.  Att  få  en  kund  av  denna  kaliber  är  ännu  en  stor  framgång  för  Evolution  liksom  
onlinespelbranschen  som  sådan,  säger  Martin  Carlesund,  VD  för  Evolution  Gaming.  
För  ytterligare  information,  kontakta:  
Jacob  Kaplan,  CFO  
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  9  maj  2017  kl.  13.00  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  cirka  3  800  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.  

