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Pressmeddelande 2016-09-01 

Ny live casino-studio från Evolution hos Grand Casino, Bukarest i 

partnerskap med iSoftBet 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, kommer att lansera Rumäniens första 

certifierade studio, belägen i Grand Casino Bukarest, i partnerskap med iSoftBet. 

Live casino-studion, planerad att lanseras senare denna månad, skapas bakom kulisserna på våningen under 

det nuvarande spelgolvet på kasinot. Utrymmet var tidigare en förlängning av spelmiljön och blir den första 

certifierade live casino-studion att serva operatörer på den nyligen reglerade rumänska marknaden. 

iSoftBet samarbetar med Evolution för att ge sina nyckelkunder en live casino-tjänst i världsklass från 

livestudion i Grand Casino Bucharest, som initialt kommer erbjuda ett urval av Evolutions kärnspel som 

streamas live till spelare via dator, läsplatta och smartphone. 

-Expansion på reglerade marknader är ett av våra nyckelmål och vår licens i Rumänien med över 60 

certifierade spel är ett bevis på det. Samarbetet med Evolution kommer ge oss möjlighet att sälja ett 

breddat produktutbud på marknaden. I ljuset av Evolutions erfarenhet att bygga live casino-studior och vår 

regulatoriska erfarenhet, och givet deras erbjudande med livespel i världsklass, var de den naturliga 

partnern för oss, säger Nir Elbaz, VD för iSoftBet. 

-Studions placering på Grand Casino är perfekt. Det är en prestigefull mötesplats som liknar en resort och 

är välkänd för spelare på marknaden, vilket kommer ge den nya tjänsten gott anseende och snabbt bygga 

upp förtroende, säger James Stern, Director of Business Development and Land-based Sales på Evolution 

Gaming och fortsätter: 

-Vi är mycket nöjda att lansera ytterligare en studio och har haft som mål att vara den första certifierade 

live casino-leverantören att gå live på denna nya reglerade marknad. Med vår erfarenhet av att lansera 

platsbyggda studior i andra nya jurisdiktioner såsom Spanien, Belgien och Italien är vi säkra på att kunna 

leverera ytterligare framgångar som först in på marknaden till operatörer som vill verka i Rumänien.  

 

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 1 september 2016 kl. 8.30 CET. 
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