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Bulgariens nationella lotteri väljer Evolutions live casino för att
utöka sitt onlineerbjudande
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med National Lottery AD,
som driver det bulgariska nationella lotteriet och är den största licensierade speloperatören i Bulgarien.
Avtalet innebär att Evolution kommer leverera live casino-lösningar till det Sofia-baserade spelbolaget, som
kommer att lägga till Evolutions kompletta portfölj av standard- och VIP-spel till sin onlineplattform.
Livespelen kommer inkludera Evolutions omfattande utbud av bord med Live Roulette, Baccarat och
Blackjack liksom Evolutions pokererbjudande med Casino Hold’em, Three Card Poker och Ultimate Texas
Hold’em samt det nyligen lanserade lyckohjulet Dream Catcher.
Bulgariens nationella lotteri har över två miljoner kunder och erbjuder lottsedlar, lottospel, sportbetting och
andra spel via sin hemsida 7777.bg samt genom återförsäljare över hela landet.
Evolutions live casino-spel, tillgängliga för dator, smartphone och läsplatta, planeras att lanseras på 7777.bg
under det fjärde kvartalet 2017.
-Vår strategi är att endast arbeta med de främsta kvalitetsleverantörerna. I skenet av detta och många andra
faktorer, möter Evolutions live casino-lösningar våra behov perfekt. Samarbetet med Evolution är ytterligare
ett viktigt steg i vår mission att vara Bulgariens ledande spelaktör samt kontinuerligt förbättra utbudet och
kvaliteten för våra kunder, säger Milen Ganev, Managing Partner på National Lottery AD.
-Vi är mycket glada att få börja jobba med den största reglerade speloperatören i Bulgarien. Detta
partnerskap synliggör återigen Evolutions strategi att erbjuda de bästa lösningarna i alla reglerade
marknader och det befäster ytterligare vår marknadsledande position i det snabbast växande segmentet
inom spel, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution Gaming.

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 3 700 anställda varav merparten
återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök
www.evolutiongaming.com för mer information.

