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Evolution Gaming och BetMGM tecknar avtal för USA
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat ett avtal för den amerikanska
marknaden med BetMGM, som är ett joint venture mellan MGM Resorts International och GVC Holdings.
Avtalet innebär att Evolution kommer tillhandahålla live casino-tjänster för BetMGM:s varumärken i USA.
Initialt innebär avtalet att flera av Evolutions livespel, inklusive game show-spel, kommer att tillgängliggöras
för kunder till BetMGM samt systervarumärkena Borgata Online och Party Casino från Evolutions live
casino-studio i New Jersey. Avtalet kommer att utöka det befintliga liveutbudet som levereras till BetMGM
i New Jersey av Evolutions dotterbolag Ezugi.
- BetMGM startades med ett tydligt mål: att vara ledande inom sportbetting och onlinespel i USA. Som den
klara ledaren och innovatören inom live casino är Evolution en perfekt matchning för oss. Evolution
erbjuder allt vi behöver för att våra varumärken ska kunna rulla ut den bästa och mest kompletta
livespelupplevelsen i USA, och deras planer på expansion till nya delstater är helt i linje med vår egen,
samtidigt som vi bygger ut vårt befintliga ledarskap inom spel i New Jersey, säger Matthew Sunderland,
Vice President of Gaming på BetMGM.
- Vi är hedrade att ha blivit utvalda av BetMGM för att arbeta tillsammans på den snabbväxande
amerikanska livespelmarknaden. Samarbetet är en naturlig förlängning av vår befintliga relation med GVC
Holdings varumärken, säger Johan Nordström, vd för Evolution Gaming Malta.
Efter lanseringen i New Jersey kommer Evolution att arbeta tillsammans med BetMGM:s varumärken för
att säkerställa att de blir bland de första på marknaderna i Pennsylvania och Michigan – allt i samordning
med lanseringen av Evolutions studior som kommer att öppna i dessa stater.
För ytterligare information, kontakta: Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com
About BetMGM
BetMGM is a market leading sports betting and gaming platform created by the joint venture between MGM Resorts
International (NYSE: MGM) and GVC Holdings Plc (LSE: GVC). Based in New Jersey, the company was established in July
2018 to create a world-class sports betting and online gaming platform in the United States, in order to take advantage
of the new opportunities created by the U.S. Supreme Court's decision to overturn the U.S. federal Professional and
Amateur Sports Protection Act (PASPA). Utilizing GVC's US-licensed, state-of-the-art proprietary technology platform,
BetMGM offers sports betting and online gaming via market leading brands including BetMGM and partypoker. The
company has exclusive access to MGM Resort’s U.S. land-based and online sports betting, major tournament poker, and
online gaming businesses. For more information visit www.roardigital.com.
About GVC Holdings
GVC Holdings PLC is one of the world’s largest sports betting and gaming groups, operating both online and in the retail
sector. The Group owns a comprehensive portfolio of established brands; Sports Brands include bwin, Coral, Crystalbet,
Eurobet, Ladbrokes and Sportingbet; Gaming Brands include CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, PartyCasino
and partypoker. The Group owns proprietary technology across all of its core product verticals and in addition to its B2C
operations provides services to a number of third-party customers on a B2B basis. GVC acquired Ladbrokes Coral Group
plc on 28 March 2018 and is now the UK’s largest high street bookmaker, with over 3,500 betting shops. The Group,
incorporated in the Isle of Man, is a constituent of the FTSE 100 index and has licenses in more than 20 countries, across
five continents. For more information visit www.gvc-plc.com.

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.

