
  

  
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  800  anställda  varav  merparten  
återfinns  i  Lettland  och  Malta.  Moderbolaget  är  baserat  i  Sverige  och  noterat  på  Nasdaq  First  North  Premier  med  ticker  EVO.  
Avanza  Bank  är  bolagets  certified  adviser.  Besök  www.evolutiongaming.com  för  mer  information.  
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Evolution  vinner  EGR  Live  Casino  Supplier  of  the  Year  för  åttonde  
året  i  följd  
Evolution  Gaming  har  för  åttonde  året  i  rad  utsetts  till  Live  Casino  Supplier  of  the  Year  vid  EGR  (eGaming  
Review)  B2B  Awards.  Sju  andra  leverantörer  var  nominerade  till  utmärkelsen.  

I  en  obruten  serie  av  vinster  har  Evolution  behållit  utmärkelsen  som  bästa  live  casino-‐leverantör  varje  år  
sedan  EGR  B2B  Awards  startade  år  2010.  

–Återigen  har  Evolution  upplevt  12  fantastiska  månader.  I  en  allt  mer  konkurrensutsatt  live  casino-‐sektor  
har  vi  ytterligare  stärkt  vår  ledande  position  med  en  mängd  nya  innovativa  produkter.  Nya  spel  från  
Evolution  under  året  som  gått  inkluderar  Ultimate  Texas  Hold’em,  Baccarat  Control  Squeeze,  Speed  
Baccarat,  Ceribbean  Stud  Poker  med  en  progressiv  jackpot  och  vårt  lyckohjul  Dream  Catcher.  Vi  har  också  
installerat  våra  första  Dual  Play  Roulette-‐bord  i  Storbritannien  hos  prestigefulla  London-‐kasinona  The  Ritz  
Club  och  Hippodrome,  och  lanserat  en  ny  studio  –  den  första  i  Rumänien  –  på  Grand  Casino  Bucharest.  
Samtidigt  har  vi  kontinuerligt  förbättrat  vår  mobila  spelupplevelse,  till  exempel  genom  tillägget  av  porträttvy  
i  vår  Live  Lobby  och  Live  Roulette,  säger  Marcus  Huber,  Head  of  Key  Account  Management  på  Evolution  
Gaming  och  fortsätter:  

–Jag  vill  tacka  alla  våra  medarbetare,  kunder  och  spelare  för  denna  utmärkelse.  Att  vinna  en  gång  är  en  ära.  
Att  vinna  åtta  år  i  följd  är  häpnadsväckande  –  och  ett  bevis  på  att  våra  live  casino-‐lösningar  är  i  världsklass  
liksom  kvaliteten  i  leveransen  till  våra  kunder  och  deras  spelare  år  efter  år.  

Om  EGR  B2B  Awards  
De  årliga  EGR  B2B  Awards  startade  2010  och  belönar  de  bästa  serviceleverantörerna  och  B2B-‐
operatörerna  i  onlinespelindustrin.  Utmärkelserna  värdesätter  framstegen  hos  leverantörer  från  alla  större  
discipliner,  såsom  betting-‐  och  spelmjukvara,  nätverk,  mobila  lösningar,  betalningar,  rekrytering,  
marknadsföring,  IT  och  infrastruktur.  Över  500  deltagare  från  sektorn  deltar  vid  utdelningen.  
  

För  ytterligare  information,  kontakta:  
Jacob  Kaplan,  CFO  
ir@evolutiongaming.com    

  


