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EVOLUTION VINNARE AV LIVE CASINO SUPPLIER OF THE YEAR 
FÖR ELFTE ÅRET I FÖLJD PÅ EGR B2B AWARDS 
 
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har återigen utsetts till Live Casino Supplier 
of the Year vid EGR B2B Awards 2020. Evolution vann utmärkelsen över 12 andra nominerade 
leverantörer och har en obruten serie av 11 segrar sedan utmärkelsen började delas ut 2010.   

-Hittills under 2020 har Evolution pressat gränserna för vad som är möjligt inom live casino. Det har varit 
ett mycket tillfredsställande år när det kommer till hur Evolution har fortsatt att utveckla och lansera 
banbrytande nya spel – trots en mycket utmanande global situation till följd av COVID-19 pandemin, säger 
Martin Carlesund, vd för Evolution och fortsätter: 

- Innevarande år lanserar vi inte mindre än 12 nya spel. Vi har utökat vår exklusiva och unika game show-
portfölj med nya spel såsom Mega Ball och Crazy Time vilka omedelbart har blivit spelarfavoriter. Vi har 
även fortsatt att vidareutveckla klassiska bordspel för nästa generation av spelare med Lightning Baccarat, 
Speed Blackjack och Power Blackjack, som alla ansluter sig till en redan mycket varierad och underhållande 
portfölj med både live och First Person-spel.   

- Jag vet att jag kan tala för alla på Evolution när jag säger att vi är extremt stolta över att än en gång 
belönats med denna utmärkelse. Återigen har våra medarbetare arbetat outtröttligt för att utöka vår 
position som den ledande leverantören av live casino och för att leverera en exceptionell live casino-
upplevelse för spelare. Våra operatörer har samtidigt varit extremt lojala och mottagliga för innovativa nya 
idéer som berikar hela vår sektor.  Mitt uppriktiga tack till alla, avslutar Martin Carlesund.  

Om EGR Awards 

EGR B2B Awards utser och hyllar de bästa tjänsteleverantörerna inom onlinespelsektorn. Leverantörer från 
alla stora discipliner såsom betting- och spelmjukvara, nätverk, mobila lösningar, betalningar, rekryteringar, 
IT och infrastruktur. EGR B2B Awards förrättas av Deloitte. 

Klicka här för att se en lista med våra tidigare utmärkelser:  
https://www.evolutiongaming.com/evolution-timeline 

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