
 

 
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 7 400 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 2020-11-12 08:30 CET 

Evolution lanserar världens första live-Craps online 

Evolution, ledande leverantör av Live Casino-lösningar, har lanserat världens första Live Craps-spel online 
från en studio utformad som en ”speakeasy” under förbudstiden i USA. 

Evolutions onlineversion av det legendariska tärningsspelet förblir trogen originalet samtidigt som modern 

teknik nyttjats till fullo för att skapa funktioner som syftar till att göra spelet lättare att förstå och spela för 
både erfarna och nya spelare. 

- Craps kompletterar vår spelportfölj avseende att erbjuda alla spel du kan hitta i ett landbaserat 
kasino. Att utveckla spelet och fånga den unika spänningen i Craps, men i en onlinemiljö, var ett 
komplext projekt. Teamet har gjort ett fantastiskt jobb och vi har nu en färdig produkt som jag vet 
kommer att exaltera Craps-entusiaster på alla våra marknader såväl som att locka till sig nya 
spelare, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution. 
 

- Vi förstår att inte alla vet hur man spelar Craps. Därför har vi gjort det möjligt att välja att spela i 
"enkelt läge" och dessutom finns en interaktiv online-handledning som tydligt förklarar hur spelet 
fungerar. Craps har varit det mest efterfrågade spelet av både spelare och operatörer i flera år - nu 
är det äntligen här. Jag tror att spelare kommer att älska det, fortsatte Todd Haushalter. 

Till Evolutions växande portfölj av First Person-spel har även en RNG-variant av Craps adderats. Liksom alla 
Evolutions First Person-spel innehåller RNG-versionen av Craps en ”GO LIVE” -knapp som förflyttar 

spelaren till liveversionen av spelet. 

För mer information om Craps se: https://www.evolution.com/our-games/craps  
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