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Pressmeddelande 2016-02-03 

Aspire Global lägger till Evolutions live casino i sitt spelutbud 

Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett nytt partnerskap 

med Aspire Global (ASG), specialist inom nyckelfärdiga spellösningar. Genom samarbetet läggs Evolutions 

live casino-lösningar till i ASG:s spelportfölj. 

ASG har tillhandahållit prisvinnande white label-lösningar sedan 2005, och specialiserar sig på att erbjuda 

en varumärkesanpassad och flexibel speltjänst till speloperatörer med inriktning på 

massmarknadssegmentet. Genom avtalet med Evolution kommer ett antal live casino-spel läggas till i ASG:s 

spelportfölj, som används av en mängd kunder på reglerade marknader såsom Storbritannien, Italien och 

Danmark. Utrullning kommer att ske under första halvan av 2016. 

-Evolution Gaming är ett betydande tillskott i vår spelportfölj. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa 

spelupplevelsen, och när det kommer till live casino finns ingen leverantör bättre lämpad att klara den 

uppgiften än Evolution, säger Tsachi Maimon, VD på Aspire Global. 

-Aspire Global är en ledande leverantör av nyckelfärdiga lösningar och vi är mycket nöjda att ha ingått detta 

partnerskap för att erbjuda deras kunder en live casino-upplevelse i världsklass, säger Sebastian 

Johannisson, CCO på 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 3 februari 2016 kl 

08:30 (CET). 
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