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Evolution utökar samarbetet med Rush Street genom nya First 

Person-spel för den colombianska marknaden   

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, utökar sitt samarbete med Rush Street 

Interactive genom att lansera sex av Evolutions First Person-spel för den colombianska 

onlinespelmarknaden.   

De sex First Person-spelen - First Person Roulette, Lightning Roulette, Blackjack, Dream Catcher, Baccarat 

och Mega Ball - är alla RNG-versioner av Evolutions live casino-spel, som är väletablerade och mycket 

populära i Europa och Nordamerika.  

Samtliga First Person-versioner kommer att göras tillgängliga på RushBet.co:s onlineplattform i Colombia 

och rullas ut gradvis under kommande veckor. 

Evolution har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med Rush Street Interactive i USA, och lanserade 

under 2018 ett omfattande live casino-erbjudande för PlaySugarHouse.com i New Jersey. Lösningen för 

PlaySugarHouse.com är en spännande mix av livebord såsom Blackjack, Roulette, Slingshot Roulette, 

Baccarat och två exklusiva Evolution-titlar inom poker: Three Card Poker och Ultimate Texas Hold'em. Ett 

motsvarande brett utbud av live casino-spel förväntas lanseras av Evolution och Rush Street i Colombia 

inom de närmaste månaderna. 

-Vi valde att samarbeta med Evolution eftersom vi ville erbjuda spelarna på RushBet.co i Colombia en 

spelupplevelse i premiumsegmentet. Bredden, variationen och innovationen i Evolutions spelportfölj, 

tillsammans med Evolutions tjänster och operativa förmåga, ger oss möjligheten att uppnå detta mål, säger 

Richard Schwartz, vd för Rush Street Interactive.  

-Vi är mycket glada över att få utveckla vårt samarbete med Rush Street Interactive, som ligger i framkant 

av spelindustrins omställning genom att ständigt utveckla sig. Evolution delar samma filosofi, och vi ser 

mycket fram emot att fortsätta bygga vidare på de framgångar vi hittills har uppnått tillsammans, säger 

Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution Gaming. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  

 
Om Rush Street Interactive 
Grundat 2012 i Chicago och lanserade sin första spelplats, PlaySugarHouse.com, i New Jersey under 2016. 
Företaget gjorde sedan historia genom att bli den första operatören i USA att erbjuda helt integrerad 
sportbetting och kasino online. Dessutom var RSI det första företaget som lanserade lagliga 
onlinesportböcker i Pennsylvania (PlaySugarHouse.com) samt i Colorado, Indiana och Illinois 
(BetRivers.com) samt att även vara den första att öppna en laglig sportsbok i delstaten New York (@ Rivers 
Casino i Schenectady) och även i Illinois (@ Rivers Casino i Des Plaines). RSI var den första USA-baserade 
speloperatören som lanserade en laglig och reglerad onlinesportbok i Latinamerika (Rushbet.co i Colombia). 
Rush Street Interactive utnämndes till "Mobile Operator of the Year" i Nordamerika vid EGR North America 
Awards 2019 och "American Operator of the Year" & "Casino Operator of the Year" vid American Gambling 
Awards 2019. För mer information, besök rushstreetinteractive.com. 
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