
 

 
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-leverantör med cirka 
200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 900 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är 
baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information. 
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Evolution Gaming säkrar licens i Pennsylvania för fortsatt tillväxt i 

USA 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har säkrat en villkorad Interactive Gaming 

Manufacturer-licens från Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB). Detta innebär att Evolution nu kan 

leverera live casino-tjänster till speloperatörer från sin planerade studio i delstaten. 

Evolution var den första live casino-leverantören att få en så kallad Preliminary Waiver i New Jersey, och 

blir nu också den första leverantören som licensieras i Pennsylvania. Planeringen inför byggnationen av en 

ny studio i Pennsylvania fortgår. 

-Efterfrågan på våra live casino-tjänster i USA har varit fantastisk. Vi är mycket nöjda att ytterligare få 

expandera vår amerikanska verksamhet genom att öppna en studio i Pennsylvania, som kommer serva både 

onlineoperatörer och landbaserade kasinon i delstaten. Vi ser fram mot att få introducera vår världsledande 

live casino-portfölj till operatörer och spelare i Pennsylvania, säger James Stern, Chief Business 

Development Officer — America & Land-based på Evolution och fortsätter: 

-Vi fortsätter att ligga i absolut framkant genom att maximera möjligheterna i denna spännande marknad 

och växa tillsammans med våra kunder. 

För att möjliggöra ytterligare tillväxt i New Jersey dubblerar Evolution samtidigt storleken på sin studio i 

Atlantic City. Expansionen kommer att ge ytterligare kunder i USA möjlighet att skapa dedikerade bord och 

miljöer, samt expandera spelportföljen genom att lägga till prisvinnande titlar i det befintliga utbudet. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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