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Evolution lanserar världens första live casino-version av Texas
Hold’em Bonus Poker med progressiv jackpot på 50 000 euro
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar idag världens första och enda live
casino-version av Texas Hold’em Bonus Poker, komplett med en unik progressiv jackpot kallad First Five.
Evolutions Live Texas Hold’em Bonus Poker, som utvecklats tillsammans med Games Marketing, adderar
ännu en spännande pokervariant till bolagets omfattande portfölj av livespel.
Det nya spelet finns tillgängligt för dator, läsplatta och smartphone, och ger spelarna ytterligare mervärde
genom två valbara sidebets – Bonus Bet och First Five Progressive Jackpot. Dessa erbjuder separata
extrachanser att vinna vid sidan av huvudspelet, oavsett vilken hand som croupieren får.
Bonus Bet ger utbetalningar på upp till 1000:1, samtidigt som First Five Progressive Jackpot ger en gradvist
ökande jackpotvinst vid en Royal Flush. Samma sidebet ger också spelarna chansen att vinna lägre fasta
jackpotvinster baserade på ett flertal andra pokerhänder.
-Detta spel är redan väletablerat inom RNG och på landbaserade kasinon, så det känns mycket bra att vara
den första och enda leverantören att kunna erbjuda Texas Hold’em Bonus. För att öka spänningen bidrar
Evolution till en progressiv jackpot som börjar på 50 000 euro. Detta är första gången som vi lanserar ett
nytt spel med en progressiv jackpot redan från dag ett, så vi hoppas att spelarna kommer uppskatta mycket
med live casino-versionen av Texas Hold’em Bonus, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på
Evolution, och fortsätter:
-VI har lagt stora resurser på pokerspel genom att säkra live casino-rättigheterna till inte bara detta spel,
utan även Three Card Poker, Ultimate Texas Hold’em Caribbean Stud och Casino Hold’em. Olika spelare
uppskattar olika spel, och vi vill vara säkra på att kunna erbjuda allt som de kan tänkas vilja spela och allt
som de kan uppleva på ett landbaserat kasino. På detta sätt gör vi övergången mellan landbaserat spel och
onlinespel – och tvärtom – nästan sömlös.
Live Texas Hold’em Bonus Poker livestreamas från Evolutions studio i Riga. First Five Progressive Jackpot
finns tillgängligt för Evolutions kunder som ett tillval för bordet, som då läggs till för deras 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 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.

