
  

  
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  500  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.  
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Codere  väljer  Evolution  som  exklusiv  live  casino-‐leverantör  i  
Mexiko  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  har  ingått  avtal  med  den  spanska  
speljätten  Codere  för  exklusivt  tillhandahållande  av  live  casino  i  Mexiko,  en  av  den  multinationella  
koncernens  nyckelmarknader.  

Avtalet  markerar  Evolutions  inträde  på  den  mexikanska  marknaden,  där  Codere  redan  är  den  största  
operatören  av  spelhallar.  Sedan  den  1  februari  har  Codere,  kända  som  Real  Madrids  officiella  bookmaker,  
utökat  sitt  spelerbjudande  i  Mexiko  med  onlinespel  via  webbplatsen  www.codere.mx.  

Det  nya  avtalet  kommer  ge  Codere  möjlighet  att  erbjuda  Evolutions  kompletta  portfölj  av  prisvinnande  live  
casino-‐spel  till  onlinespelare  via  dator,  läsplatta  och  smartphone.  Detta  kommer  inkludera  standard-‐  och  
VIP-‐bord  med  Evolution  Live  Roulette,  Blackjack,  Baccarat  och  Baccarat  Squeeze,  flertalet  pokervarianter  
(inklusive  nya  Live  Caribbean  Stud  Poker  med  progressiv  jackpot)  och  Evolutions  nya  Dream  Catcher  Lucky  
Wheel.  Bland  pokervarianterna  finns  titlar  som  är  exklusiva  hos  Evolution,  till  exempel  Live  Three  Card  
Poker  och  Ultimate  Texas  Hold’em.  

-‐Evolutions  omfattande  erfarenhet  i  live  casino-‐marknaden  i  Europa  gör  oss  trygga  i  att  Codere  kommer  
vara  mycket  väl  rustade  att  lansera  ett  klassledande  live  casino  i  Mexiko  och  maximera  direkta  och  framtida  
live  casino-‐möjligheter  på  marknaden,  säger  Felipe  Ludena  Munoz,  Corporate  CIO  på  Codere.  

-‐Vi  är  självklart  mycket  stolta  och  glada  att  få  arbeta  med  Codere,  ett  stort  globalt  varumärke,  för  vårt  första  
inträde  på  denna  nya  viktiga  marknad.  Vi  ser  fram  mot  att  introducera  det  mest  omfattande  och  spännande  
utbudet  av  live  casino-‐spel  i  världsklass  till  Coderes  spelare  i  Mexiko,  säger  Gionata  La  Torre,  Regional  
Director  på  Evolution.  

  

För  ytterligare  information,  kontakta:  
Jacob  Kaplan,  CFO  
ir@evolutiongaming.com     

  

  


