
 

 
Evolution 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 11 000 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. 
 

 

Pressmeddelande 2021-10-06 kl. 08:30 CET 

Evolution och Betway stärker sitt partnerskap i USA 
Evolution har ingått avtal med Super Group-ägda Betway om att tillhandahålla Evolutions onlinebaserade 
Live Casino och First Person RNG-spel i de amerikanska delstaterna New Jersey och Pennsylvania.  

Betway är ett globalt erkänt varumärke inom nätbetting och onlinespel och kund hos Evolution sedan lång tid 

tillbaka. Betway har trätt in på USA-marknaden genom ett exklusivt varumärkeslicensavtal med Digital 
Gaming Corporation (DGC). 

Avtalet mellan Evolution och Betway kommer att ge Betways spelare i de två delstaterna tillgång till 

Evolutions livekasinospel och First Person RNG-kasinospel på bordsdatorer, surfplattor och smarta mobiler. 
Ett stort utbud av klassiska kasinospel kommer att erbjudas live och online, exempelvis roulette, blackjack, 

baccarat och diverse pokervarianter.  

Betway har redan släppt ett antal ledande slotspel under Evolutions varumärke NetEnt i New Jersey och 

Pennsylvania.  

– Vår utrullning på USA-marknaden fortsätter med god fart och ännu en gång har vi nöjet att arbeta med ett 
varumärke vi redan har byggt en stark och nära relation med på andra marknader. Vi ser mycket fram emot att få 
hjälpa Betway nå stora framgångar, till att börja med i dessa två delstater och i fler delstater i framtiden, säger Jeff 
Millar, Commercial Director North America på Evolution 

– Genom våra nya amerikanska sponsoravtal inom sport kommer Betways varumärke att visas på bästa plats i några 
av de största arenorna i Nordamerika. Betways kunder i New Jersey och Pennsylvania kommer att kunna spela 
Evolutions kasinospel i världsklass både hemma och på resande fot. Eftersom vi har samarbetat med Evolution i 
många år känner vi oss säkra på att spelarna i New Jersey och Pennsylvania kommer att gilla vårt USA-fokuserade 
utbud av onlinespel som erbjuds på ett rättvist, säkert, tryggt och ansvarsfullt sätt, säger Betways CEO, Anthony 

Werkman 

 

Vid frågor från investerare, kontakta:  
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com 
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About Betway Group  

Betway Group, owned by Super Group, is a leading provider of innovative, entertaining and exciting 

entertainment across sports betting, casino and esports betting. Launched in 2006, the company operates 
across a number of regulated online markets and holds licences in the UK, Malta, Italy, Denmark, Spain, 

Belgium, Germany and Ireland. Based in Malta and Guernsey, with support from London, Isle of Man and 

Cape Town, the Betway team comprises over 1,500 people. 

Betway prides itself on providing its customers with a bespoke, fun and informed betting experience, 

supported by a fair, safe and responsible environment. Betway is a member of several prominent industry-
related bodies, including International Betting Integrity Association (IBIA), iGaming European Network 

(iGEN), the Independent Betting Adjudication Service (IBAS), and the Betting and Gaming Council (BGC), and 
is ISO 27001 certified through the trusted international testing agency eCOGRA. It is also a partner of the 

Professional Players Federation (PPF) and is a donor to many responsible gambling charities, including 
GambleAware. 

Super Group – www.sghc.com 

Betway Group – www.betwaygroup.com 
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