
 

 
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 över 
300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 800 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 ingår avtal med PointsBet för den amerikanska marknaden 
 
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med 
sportboksleverantören PointsBet för deras lansering av live casino-tjänster på den amerikanska 
onlinespelmarknaden. 
 
PointsBet, grundat i Australien, är i USA verksam i New Jersey, Indiana och Iowa där de erbjuder både 
online- och landbaserade sportspel. PointsBet etablerade sig på den amerikanska marknaden i juli 2018 då 
de erhöll en kommersiell licens i New Jersey för att erbjuda sina spel online. Verksamheten i New Jersey 
påbörjades i januari 2019 och därefter har har PointsBet expanderat geografiskt till fler delstater i takt med 
delstaternas reglering av sportspel. 
 
Evolution öppnade sin första live casino-studio i Atlantic City, New Jersey i augusti 2018. En andra 
Evolution-studio är för närvarande under uppbyggnad i Pennsylvania med go-live planerad till H2 2020, 
liksom en tredje i Michigan, planerad att öppna 2021. 
 

- Vi är glada över att samarbeta med Evolution Gaming i vår live casino-etablering i USA i vilken vi 
planerar att lansera vår egen kasinoplattform. Tillskottet av Evolutions live casino-spel kommer 
höja attraktionen av PointsBets premiumprodukt på den snabbt växande amerikanska marknaden, 
säger Seth Young, Chief Innovation Officer på PointsBet 

 

- Evolutions live casino-portfölj erbjuder PointsBet en blandning av världsledande live casinospel 
inklusive klassiska bordsspel, olika typer av poker samt våra spelshower. Dessutom kommer 
PointsBet att ha möjlighet att tillhandahålla exklusiva dedikerade bord och miljöer om de så skulle 
önska, säger Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer på Evolution Gaming 

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