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Evolutions nya kanadensiska studio går live – första stora 

expansionen utanför Europa 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, går idag live med sin nya toppmoderna 

studio i New Westminster i British Columbia, Kanada. 

Den nya live casino-anläggningen – Evolutions åttonde studio och dess första utanför Europa – är resultatet 

av avtalet att leverera live casino-lösningar till British Columbia Lottery Corporation (BCLC).  

Studion på cirka 1 500 kvadratmeter ligger vid det nyutvecklade Anvil Centre utmed Fraserfloden och det 

uppmärksammade området Westminster Pier Park. Från studion kommer live casino-spel och -tjänster att 

inledningsvis erbjudas till BCLC via bolagets webbplats PlayNow.com. 

Studion lanseras med spelen Live Roulette, Blackjack och Baccarat, men med intentionen att utöka 

tjänsterna samt rulla ut live casino-lösningar till operatörer i andra kanadensiska provinser. Provinserna 

bedriver icke-konkurrerande verksamhet på Kanadas reglerade spelmarknad, och kommer därför kunna dela 

generiska live casino-bord – samtidigt som de har möjlighet att erbjuda egna dedikerade bord. 

Den nya studion har skapat över 50 nya lokala arbetstillfällen och förväntas skapa sammanlagt cirka 170 nya 

jobb när verksamheten växer över tid. 

Utöver att vara Evolutions första studio i Nordamerika är den också den första Evolution-studion som drivs 

med ett eget dedikerat datacenter. 

-Efter månader av planering och hårt arbete från medarbetarna hos Evolution och BCLC är vi mycket glada 

att den nya studion nu är live och erbjuder live casino till onlinespelare i British Columbia. Vi ser också med 

spänning på framtiden. BCLC har ett starkt multikanals- och produkterbjudande som nu blir ännu bättre av 

Evolutions klassledande live casino. Vi ser detta som den inledande fasen i ett långsiktigt samarbete med 

BCLC och andra kanadensiska operatörer. Det finns många fler möjligheter att utöka onlinespelupplevelsen, 

till exempel genom våra gränsöverskridande Dual Play-lösningar som tillåter online- och landbaserat spel vid 

samma bord, säger Martin Carlesund, VD på Evolution Gaming. 

-Genom att lägga till nya och innovativa produkter från Evolutions live casino-portfölj för befintliga och nya 

spelare ser vi till att BCLC förblir ledande inom spelunderhållning, samtidigt som vi skapar lokala 

arbetstillfällen och genererar intäkter som finansierar regionala initiativ i British Columbia, säger Monica 

Bohm, Vice-President, eGaming på BCLC. 
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