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Evolution  lägger  till  progressiv  jackpott  i  Live  Casino  Hold'em  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  introducerar  världens  största  progressiva  
jackpott  i  ett  live  casino-‐spel  online.  Jumbo  7  Jackpot  läggs  till  i  Casino  Hold’em  och  lanseras  i  närtid.  
Versionen  av  det  populära  pokerbaserade  spelet  Casino  Hold’em  där  Jumbo  7  Jackpot  ingår  kommer  
lanseras  med  en  initial  jackpottsumma  på  1  miljon  euro  som  har  tilldelats  av  Evolution.  
–Att  Evolution  bidrar  med  1  miljon  euro  för  att  sätta  igång  jackpotten  är  vårt  sätt  att  tacka  operatörerna  
och  spelarna.  Med  de  spelarvolymer  vi  ser  på  Casino  Hold’em  kan  den  potentiellt  växa  till  att  bli  större  än  
alla  progressiva  onlineslots  tillsammans.  Detta  innebär  att  den  kan  växa  till  över  30  miljoner  euro,  vilket  
skulle  kunna  betyda  den  största  jackpotten  i  historien  för  bordsspel  och  slots.  Dessa  summor  gör  spelet  
mycket  roligare,  vilket  är  vårt  mål  med  denna  jackpottversion  av  Casino  Hold’em,  säger  Todd  Haushalter,  
Chief  Product  Officer  på  Evolution  Gaming.  
Nya  Jumbo  7  Jackpot  är  fullt  integrerad  i  spelet  och  användargränssnittet  för  Casino  Hold’em,  och  ökar  
spelets  attraktion  med  de  betydande  extra  vinsterna  genom  ett  enkelt  sidebet.  Jackpotten  betalas  ut  till  
kvalificerade  spelare  (dvs  de  som  väljer  att  satsa  på  aktuellt  sidebet)  även  om  spelaren  lägger  sig  eller  
förlorar  mot  croupierens  hand  i  huvudspelet.  
För  varje  runda  som  spelas  blir  prissumman  progressivt  större  då  en  procentsats  av  alla  Jumbo  7  Jackpot-‐
satsningar  som  lagts  adderas  till  jackpottfonden.  
Den  högsta  jackpottvinsten  är  hela  summan  i  Jumbo  7  Jackpot,  som  fortsätter  växa  till  dess  att  någon  
vinner  den  genom  en  Straight  Flush  med  sju  kort.  En  andra  nivå  på  jackpottpriser  erbjuder  lägre  fasta  
utbetalningar  för  en  serie  andra  pokerhänder  –  från  Straight  till  Straight  Flush  med  sex  kort,  som  ger  5  000  
mot  1.  
Jumbo  7  Jackpot  är  tillgängligt  genom  ett  alternativt  program  för  Casino  Hold’em-‐bordet.  Evolutions  
kunder  som  tecknar  sig  för  programmet  kommer  få  jackpotten  aktiverad  för  sina  spelare.  
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  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.  

