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Pressmeddelande 2016-01-11 

Evolution och Scientific Games ingår exklusivt avtal om Ultimate 

Texas Hold'em 

Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med Scientific 

Games att exklusivt erbjuda en live casino-version av Ultimate Texas Hold’em. 

Ultimate Texas Hold’em är världens mest populära Texas Hold’em-spel där man spelar mot huset, och 

genererar globalt över 1,5 miljarder euro per år i bruttospelintäkter på fysiska kasinon. Genom avtalet som 

löper på 3,5 år blir Evolution den enda live casino-leverantör att erbjuda spelet som en del av sitt 

produktutbud, med möjlighet att utöka med ytterligare spelinnehåll från Scientific Games 

upphovsrättsskyddade portfölj.  

Ultimate Texas Hold’em är fullt skalbart, vilket möjliggör för ett obegränsat antal spelare att delta vid ett 

enda bord. Evolution väntar sig att spelet blir ett attraktivt verktyg för operatörer som vill konvertera 

pokerspelare till kasinospelare. En första lansering till kunder beräknas ske under sommaren. 

-Det fanns en tid när ett dussintal olika Hold’em-spel erbjöds av kasinon, men endast detta stod ut från 

mängden som det dominanta spelet hos fysiska kasinon över hela världen. Med dess skalbarhet och tempo 

är vi säkra att det blir ett förträffligt spel i live casino-miljö, och vi är glada att det är Evolution med sin 

industriledande plattform som blir leverantören att förverkliga det, säger Tom Wood, Vice President och 

Chief Product Officer, B2B, Interactive på Scientific Games. 

-Vi är mycket nöjda att stärka vårt partnerskap med Scientific Games. Att exklusivt kunna erbjuda våra 

kunder världens mest populära Hold’em-spel befäster vår ledande position inom live casino ytterligare. Att 

bygga upp vårt utbud av specialiserade spel, som också inkluderar Caribbean Stud Poker och Three Card 

Poker, är en del av vår strategi att göra övergången från fysiskt till online så smidig som möjligt för spelare, 

säger Todd Haushalter, Chief Product Officer för Evolution Gaming. 

För ytterligare information, kontakta: 

Adrian Westman, IR Manager  

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 

Informationen är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2016 kl 8:30 

(CET). 
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