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Evolutions nya studio i Georgien lanseras – bolagets tredje
europeiska produktionshub för att möta hög efterfrågan
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, meddelar att bolagets nya toppmoderna
produktionshub i Tbilisi, Georgien nu har lanserats.
Evolutions expansion till Tbilisi – bolagets nionde studio – följer upp lanseringen av live casino-studion i
Vancouver, Kanada tidigare i år. Den nya studion har över 100 anställda vid starten, ett antal som väntas
öka under året i takt med att verksamheten växer.
Invigningen av studion i Tbilisi sker under en period av intensiv tillväxt, med hög efterfrågan på europeiska
produkter och dedikerade miljöer. Evolutions tredje centrala produktionsstudio i Europa har följaktligen
byggts med syftet att utgöra en servicehub för flertalet marknader och kunder.
Anläggningen förväntas kunna hantera Evolutions tillväxt under de kommande två till tre åren, och adderar
väsentlig kapacitet utöver bolagets befintliga centrala studior i Riga och på Malta.
Den nya produktionshuben kommer också skapa ytterligare karriärmöjligheter för såväl Evolutions
befintliga medarbetare som nya anställda, där många rekryterats från Tbilisi med omnejd.
-Vi är mycket glada att vår senaste centrala live casino-studio nu har lanserats och är fullt operativ. Tbilisi är
en snabbväxande stad med över en miljon invånare som erbjuder omfattande utvecklings- och
investeringsmöjligheter, och som därmed är en perfekt plats för oss att verka på. Detta är ett stort
engagemang och projekt för Evolution, och jag är stolt att se hur organisationen levererar, säger Martin
Carlesund, VD för Evolution Gaming, och fortsätter:
-På Evolution har vi en ständig vilja att förbättra våra tjänster till kunderna och fortsätta utöka vårt
ledarskap inom live casino. Studion i Tbilisi är inget undantag, där vi har dragit nytta av erfarenheten att
bygga studior under mer än 10 år och skapat vår mest avancerade anläggning hittills. Den nya studion utgör
en investering för framtiden och kommer att stötta oss i våra ambitiösa utvecklingsplaner för kommande år.
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 cirka 150 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 4 000 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.

