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Evolution i samarbete med Svenska Spel i nya svenska
spelmarknaden
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med Svenska Spel för
leverans av en komplett live casino-lösning för den omreglerade svenska marknaden.
Den nya live casino-tjänsten för Svenska Spel kommer att gå live direkt när Sveriges nya spellagstiftning
träder i kraft den 1 januari 2019.
Svenska Spel kommer ha tillgång till Evolutions hela portfölj av live casino-spel, inklusive exklusiva
pokervarianter och sidebets.
Svenska Spel är Sveriges största spelbolag och erbjuder många välkända varumärken såsom Lotto, Triss,
Stryktipset, Oddset, Vegas och Casino Cosmopol. Dess mandat är baserat på omtanke för kunden genom
att leverera attraktiva spel på ett ansvarsfullt sätt. Bolagets vision är att spel ska vara till glädje för alla.
-Vi har genomfört en omfattande marknadsutvärdering avseende vårt val av partner inom live casino. Vi är
säkra på att Evolution Gaming erbjuder den bästa lösningen för Svenska Spel och våra befintliga och
framtida spelare. Evolutions klassledande live casino kommer inte bara att innebära det bästa utbudet av
livespel för våra spelare, utan också underhållande och trygga spelupplevelser, säger Fredrik Wastenson,
produktchef på Svenska Spel.
-Detta är ett banbrytande avtal mellan våra bolag, som båda är djupt rotade i Sverige. Sverige är en
nyckelmarknad för Evolution, och vi är stolta att ha blivit valda av ett så starkt varumärke som Svenska Spel,
säger Martin Carlesund, vd för Evolution Gaming.
-Vi är stolta över våra marknadsledande live casino-lösningar och vårt innehåll, och känner oss säkra på att
det kommer leverera spänning och glädje till såväl befintliga som framtida kunder till Svenska Spel. Vi ser
fram mot 2019 och att få hjälpa Svenska Spel att maximera sina möjligheter i den nya omreglerade
marknaden, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer för Evolution Gaming.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer.
Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 150 operatörer som kunder.
Koncernen har idag cirka 4 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på
Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

