
 

 
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.evolution.com för mer 
information. 
 
Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även 
licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och 
Sydafrika med flera. 
 

 

Pressmeddelande 2020-10-09 10:00 CET 

Evolution tecknar avtal med William Hill för den amerikanska marknaden 

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått partnerskap med William Hill för 
leverans av live casino i USA. 

Partnerskapet gäller hela USA och inleds med utrullningen av live casino-tjänster till William Hill i New 

Jersey från Evolutions studio i Atlantic City, med ytterligare delstater som tillkommer framöver. 

William Hill PLC är ett av världens ledande betting- och spelbolag, med över 12 500 anställda. Bolaget 

grundades i Storbritannien 1934, och är noterat på London-börsen. År 2012 etablerades William Hill US med 

fokus på bettingbutiker och mobila speltjänster i Nevada, vilket idag är den största 
sportbettingverksamheten i USA. William Hill US (www.williamhill.us) driver för närvarande 113 race- och 

sportbettingbutiker i Nevada samt delstatens ledande mobilapp för sportbetting. Bolaget driver också 
verksamhet i New Jersey, Indiana, West Virginia, Iowa, Florida, Mississippi, New Mexico, Delaware och 

Rhode Island. 

-Vi är väldigt stolta att ha blivit utvalda av William Hill US. Våra live casino-lösningar har varit en avgörande 

komponent i att skapa William Hills framstående live casino-erbjudande på reglerade europeiska marknader. 
Vi ser verkligen fram mot att nå samma nivå av framgång för William Hill i USA, säger Johan Nordström, vd 

för Evolution Gaming Malta. 

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