
 

 
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 drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag drygt 2 100 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. 

Pressmeddelande 2016-08-08 

Evolution i live casino-partnerskap med The Ritz Club  

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett partnerskap med The Ritz 

Club, ett av världens mest exklusiva kasinon och privata medlemsklubbar.  

Genom avtalet kommer Evolution att driftsätta en live casino-tjänst för The Ritz Club som inledningsvis 

omfattar en platsbyggd lösning med Dual Play Roulette, tillsammans med ett förlängt utbud av livebord i 

Evolutions studio i Riga. Bordet med Dual Play Roulette kommer att placeras i klubbens primära spelsalong. 

I tillägg till bordet med Dual Play Roulette kommer den exklusiva onlinetjänsten för medlemmarna i Ritz 

Club att inkludera ett brett utbud av bord från Riga med VIP Roulette, VIP Blackjack, Baccarat Squeeze och 

Three Card Poker. För att reflektera atmosfären på den fysiska klubben, kommer onlinetillgången till alla 

live casino-bord från Ritz Club att tydligt särskiljas med hjälp av den nya och utökade funktionaliteten i 

Evolutions senaste anpassningsbara Live Lobby.  

Sammantaget kommer den nya onlinetjänsten, som väntas gå live senare i år, att effektivt återspegla det 

alltid öppna fysiska spelerbjudandet från The Ritz Club.   

-Vi är hedrade att få jobba med The Ritz Club, ett namn som är synonymt med exklusivitet, lyx och själva 

essensen av ”fine gaming”.  Konvergens ökar i betydelse för den landbaserade sektorn, och vårt Dual Play 

Roulette kommer erbjuda medlemmarna på The Ritz Club tillgång till ett privat bord online från hjärtat av 

deras favoritklubb, och mycket mer därtill, säger Fredrik Österberg, Chief Strategy Officer på Evolution 

Gaming. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jens von Bahr, VD 

ir@evolutiongaming.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2016 kl. 8.30 CET. 
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