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Evolution och Scientific Games ingår avtal om landbaserad 
Lightning Roulette  
Evolution har tecknat ett exklusivt avtal med Scientific Games om att släppa Evolutions mångfaldigt 
prisbelönta livespel Lightning Roulette som ett fysiskt paradnummer i landbaserade kasinon världen över.  

Avtalet medför att Evolutions Lightning Roulette-hjul och dess spelmiljö med integrerade RNG-

multiplikatorer blir tillgängliga för landbaserade kasinon i hela världen, med ensamrätt för Scientific Games. 
Det blir det första spelet från Evolution, förutom bolagets Dual Play Roulette- och Baccarat-spel där borden 

streamas från landbaserade kasinobord, som tar steget från live till landbaserat. 

Efter lanseringen av onlineversionen 2018 tilldelades Lighting Roulette priserna Product Innovation of the 
Year på Global Gaming Awards, G2E Last Vegas och EGR:s Game of the Year. Spelet liknar inget annat 

roulettespel då det visar upp ett traditionellt roulettehjul i en visuellt hänförande game show-miljö som 
blandar livespel med avancerat RNG-spel. Som en del av det traditionella roulettespelet adderar Lightning 

Roulette höga vinster till slumptalsgenererade ”turnummer”. Dessa slår in i form av blixtnedslag som lyser 
upp vissa nummer,  vars vinster multipliceras, mot en iögonfallande digital bakgrund som integrerats i 

spelmiljön. 

Evolution och Scientific Games har ett långt och framgångsrikt samarbetsförhållande, främst på 

marknaderna i Europa, Kanada och USA. Evolutions Live Casino-spel ingår i Scientific Games plattform, samt 
att Evolution har utvecklat webbaserade Live Casino-versioner av Scientific Games spel Three Card Poker 

och Ultimate Texas Hold ’Em, samt game show-spelet MONOPOLY Live som skapats med en underlicens 
från Scientific Games i partnerskap med Hasbro, Inc. 

– Lightning Roulette har varit det största bordsspelet inom onlinekasino i åratal, och vi tycker att det är fantastiskt 
att Scientific Games tar spelet till landbaserade kasinon. Vi kommer nu ett steg närmare möjligheten för spelare att 
hitta Lightning Roulette överallt där de vill spela. På Evolution har vi miljontals spelare som gillar spelet, så det bör 
finnas en omedelbar skara med fans som är redo att spela på sitt lokala kasino så fort de får chansen. När vi skapade 
Lightning Roulette var det första gången slumpmässiga datorgenererade utfall blandades med fysiska utfall i den 
verkliga världen inom ramen för Live Casino, och spelet gjorde omedelbart succé bland spelarna. Det är även första 
gången Evolution har tagits till landbaserade kasinon, så det är verkligen spännande för oss, säger Todd Haushalter, 

Chief Product Officer på Evolution. 

– Vi har sett Lightning Roulettes fenomenala framgångar i onlineformatet med riktiga croupierer och kan inte snabbt 
nog göra det tillgängligt på kasinogolven i landbaserade kasinon i hela Nordamerika och runt om i världen. Med sina 
typiska blixtnedslag och storvinstmultiplikatorer kommer Lightning Roulette helt klart att bli ett av de mest visuellt 
engagerande och underhållande bordsspelen som någonsin erbjudits live. Spelet ger spelarna en verkligt unik 
rouletteupplevelse, och vi är övertygade om att det kommer att bli en verklig stjärnattraktion när det släpps i sin 
landbaserade form, vilket är planerat att ske under 2022, kommenterar Rob Bone, Senior Vice President of 

Global Systems and Table Games på Scientific Games. 

 

Vid frågor från investerare, kontakta:  
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com 
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Om Scientific Games 

Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) is a world leader in entertainment offering dynamic games, 

systems and services for casino, lottery, social gaming, online gaming and sports betting. Scientific Games 
offers the gaming industry's broadest and most integrated portfolio of game content, advanced systems, 

cutting-edge platforms and professional services. Committed to responsible gaming, Scientific Games 

delivers what customers and players value most: trusted security, engaging entertainment content, 
operating efficiencies and innovative technology. For more information, please visit scientificgames.com. 

The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. 
MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of the board, cards, and the 
playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment and are used 
with permission. © 1935, 2021 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade 
B2B online casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-
leverantör med över 500 operatörer bland sina kunder. Koncernen har i dag drygt 10 000 anställda i studior i hela Europa 
och i 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. 
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