Pressmeddelande 2018-02-02 08:30 CET

Global Gaming väljer Evolution Gaming för live casino-tjänster
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med Global Gaming, ett
av de snabbast växande bolagen inom iGaming.
Global Gaming beskriver sig själva som ”en utmanare i iGaming-industrin” och genomförde nyligen en
framgångsrik notering på Nasdaq First North.
Avtalet innebär att Evolution kommer att leverera live casino-tjänster till det Stockholmsbaserade
spelbolaget, som kommer lägga till Evolutions kompletta portfölj av standard- och VIP-spel i sin
onlineplattform. Live casino-spelen kommer att omfatta Evolutions utbud av Live Roulette-, Blackjack- och
Baccarat-bord, liksom Evolutions pokererbjudande med det nyligen lanserade Live Texas Hold’em Bonus
Poker med den progressiva jackpoten First Five, samt Evolutions prisvinnande lyckohjul Dream Catcher.
Evolutions live casino-spel kommer att finnas tillgängliga via dator, läsplatta och smartphone med planerad
lansering under våren 2018.
Global Gaming driver flertalet framgångsrika varumärken i främst Norden, till exempel Ninja Casino,
Kotikasino, NettiCasino, Viking Slots och Mr Spil. Ninja Casino är bolagets senaste och snabbast växande
varumärke. Ninja Casino utmärker sig från traditionella onlinekasinon genom att inte kräva att spelarna
registrerar ett konto eller personliga uppgifter för att spela. Vinnare får tillgång till en utbetalningsprocess
som omedelbart skickar deras vinster till deras bankkonton. Enligt bolaget har konceptet inneburit ”en
spelartillväxt som tidigare inte skådats i branschen”.
-Vi är mycket glada att påbörja detta samarbete med Global Gaming och dess många framgångsrika
varumärken. Vi ser fram emot att hjälpa till att fortsätta driva bolagets starka tillväxt i denna spännande tid
som följer börsnoteringen. Global Gaming har redan en stark närvaro i Norden och är väl positionerade att
expandera i Europa, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution.
-I termer av tillväxt och vår notering som publikt bolag följer vi en liknande väg som Evolution har gått. Jag
är säker på att Evolutions världsledande utbud av live casino-tjänster, liksom vår delade erfarenhet, kommer
stötta Global Gaming framåt och uppåt under denna nästa fas av bolagets utveckling. Evolutions live casinotjänster passar väldigt väl med våra varumärken och vi är säkra på att våra kunder kommer uppskatta
möjligheten att spela vid världens bästa live casino-bord, säger Stefan Olsson, VD på Global 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.

