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Evolution lanserar nya spelen Free Bet Blackjack och 2 Hand Casino 

Hold'em 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar idag två nya livespel – Free Bet 

Blackjack och 2 Hand Casino Hold’em – som utökar bolagets redan omfattande utbud av blackjack- och 

pokerspel. 

Free Bet Blackjack är den senaste titeln i Evolutions ”Infinite”-familj av Live Blackjack-spel. Precis som i 

Infinite Blackjack erbjuder det ett obegränsat antal spelare att delta vid ett och samma bord med tillägget av 

automatiska gratissatsningar på utvalda händer. 

Liksom i Infinite Blackjack delas en gemensam hand till samtliga spelare. Detta görs genom avancerad 

mjukvara som kombinerar utdelningen av fysiska och virtuella kort direkt till varje individuell spelare, oavsett 

hur många spelare som sitter vid bordet. När de två initiala korten har delats ut är det upp till varje spelare 

att spela sin hand som de önskar och ta egna beslut. Under varje spelrunda ges automatiskt en gratis Double 

Down till tvåkortshänder som summerar till 9, 10 och 11 och en gratis Split till alla par utom 10 så fort 

spelarnas händer är kvalificerade. Spelet inkluderar också fyra alternativa sidebets – Any Pair, 21+3, Hot 3 

och Bust It – samt regeln Six Card Charlie.  

2 Hand Casino Hold’em är ytterligare en unik pokervariant hos Evolution där ett obegränsat antal spelare 

spelar mot huset och tilldelas två separata händer. Utöver att ge spelarna möjlighet att spela en eller två 

händer, samt en alternativ AA Bonus-satsning, resulterar 2 Hand Casino Hold’em också i fler spelrundor som 

spelarna kan delta i. Enligt statistik innebär detta snabba tvåhandsspel 70 procent fler spel i en typisk 

spelsession jämfört med standardspelet Live Casino Hold’em. 

-Vårt spel Free Bet Blackjack baseras på en av de mest populära moderna varianterna av Blackjack som 

spelas på landbaserade kasinon, så vi är säkra på att det kommer bli mycket populärt bland spelarna, säger 

Todd Haushalter. Chief Product Officer på Evolution och fortsätter: 

-Samtidigt innebär 2 Hand Casino Hold’em med sina två händer en dubbelt så underhållande upplevelse 

med fler spelalternativ och möjligheter att vinna. Om en spelare förlorar på sin hand i standardpoker är 

spelet slut – med två händer kan istället underhållningen och spänningen fortsätta. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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