
 

 
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. 

Pressmeddelande 2018-02-02 08:30 CET 

Evolution utökar samarbete med Scientific Games och expanderar 

portföljen med exklusiva live casino-spel 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, utökar sitt samarbete inom exklusiva 

innehållsrättigheter med Scientific Games. 

Genom det ursprungliga avtalet tillhandahåller Evolution live casino-versioner av två av Scientific Games 

landbaserade pokertitlar - Three Card Poker™ och Ultimate Texas Hold ’Em®, varav den senare exklusivt i 

Europa. 

Evolution utökar nu avtalet med rättigheter till att inkludera världsberömda titlar som ytterligare kommer 

expandera Evolutions portfölj av live casino-spel under de kommande åren, inklusive exklusiva rättigheter i 

Europa för Three Card Poker och Let It Ride.  

-Det känns naturligt att utöka vårt partnerskap med Scientific Games. Vi är världens största live casino-

leverantör, och de är världens största leverantör av upphovsrättsskyddade bordsspel, så att kunna erbjuda 

deras spel i live casino-version till våra kunder under många år framöver blir en vinst för alla. Vi erbjuder 

redan två av deras fantastiska spel, Three Card Poker och Ultimate Texas Hold’em – och nu kommer vi 

utöka med många fler spel och sidebets, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution, och 

fortsätter: 

-Scientific Games erbjuder några av de bästa bordsspelen som finns tillgängliga i världen, och vårt samarbete 

stärker vårt utbud och säkerställer att våra kunder och deras spelare får det bästa möjliga innehållet. 

-Teamet på Scientific Games är mycket glada över att kunna utöka denna starka relation och leverera spel 

från Shuffle Master® till fler spelare. Vårt fortsatta partnerskap med Evolution är en möjlighet att förbättra 

vår närvaro i live casino-segmentet genom fortsatt samarbete och innovation. Det finns många möjligheter 

inom bordsspel, och detta samarbete kommer ta vår närvaro inom live och Evolutions utbud till nästa nivå, 

säger Bob Hays, Vice President Commercial, B2B, Interactive på Scientific Games. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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