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Pressmeddelande 2020-10-16 08:30 CET 

Evolution tecknar avtal med Wynn för den amerikanska marknaden 

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått partnerskap med Wynn Sports 

Interactive (WSI) för leverans av Live Casino i USA. 

Partnerskapet gäller hela USA och inleds med utrullningen av live casino-tjänster i New Jersey. Ett brett 

urval av live spel kommer att erbjudas Wynn Sports kunder via Evolutions studio i Atlantic City:  Roulette, 

Blackjack, Infinite Blackjack, Baccarat, Three Card Poker, Ultimate Texas Hold’em, samt spelshowen Dream 

Catcher. 

- Wynn är ett varumärke som är synonymt med kasino. Vårt tydliga mål är att säkerställa att våra spelare 

har tillgång till världens bästa live- och RNG-bordsspel. Genom samarbetet med Evolution så är vi 

övertygade om att vi kommer erbjuda högsta möjliga kvalité och att vi därmed gjort det bästa valet för 

våra spelare, säger Robert Amerine, VP Corporate Development, Wynn Resorts. 

 

- Vi är hedrade över att arbeta tillsammans med WSI i ett samarbete som kommer att ytterligare 

utöka vår räckvidd i USA. Wynn:s starka varumärke och deras förstklassiga erbjudanden är en 

slagkraftig kombination. Wynn är starka inom sportspel och vi tror mycket på möjligheten till den 

korsförsäljning som partnerskapet leder till mellan sportboken och live casino, säger Johan 

Nordström, Chief Commercial Officer och vd för Evolution Gaming Malta.  

 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com  
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