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Pressmeddelande 2021-10-07 kl. 08:30 CET 

Evolution lanserar dedikerad livekasinostudio för Penn National  
Evolution lanserar en skräddarsydd studio för live onlinekasinospel i New Jersey för Penn Interactive, ett 
helägt dotterbolag till Penn National Gaming, Inc. Den nya dedikerade studion är utformad efter Barstool 

Sportsbook & Casinos varumärkesprofil och ligger i Evolutions produktionsstudio för livekasinospel i New 
Jersey. 

Utvecklingen av en dedikerad livekasinostudio är den senaste utökningen av Evolutions tjänster för Penn 

Interactives Barstool-varumärke på den reglerade amerikanska spelmarknaden. Den följer på lanseringen av 
Barstools livekasinotjänster från Evolutions studior i Michigan, New Jersey och Pennsylvania. 

Evolutions varumärke NetEnts onlineslotspel har därtill släppts på Barstool Sportsbook & Casino i Michigan, 

New Jersey and Pennsylvania. En lansering i West Virginia planeras senare i år under förutsättning att alla 
myndighetsgodkännanden erhålls. Red Tigers slotspel, ytterligare ett varumärke från Evolution, kommer 

också att lanseras i Michigan, New Jersey och Pennsylvania under fjärde kvartalet 2021. 

– Vi är mycket glada över att få bygga vidare på våra mycket starka relationer med Penn Interactive. Vi har 
samarbetat för att skapa en skräddarsydd dedikerad livekasinostudio som är helt anpassad efter Barstools 
varumärkesprofil. Vi ser verkligen fram emot att få rulla ut vår branschledande mix av livespel och slotspel till Penn-
spelare i ytterligare delstater, säger Jeff Millar, Commercial Director, North America på Evolution 

– Evolutions enastående team, kombinerat med deras bevisade förmåga att leverera det bredaste utbudet av 
kvalitativa onlinekasinoprodukter till marknaden, gör dem till en idealisk partner för Penn Interactive. Vi är särskilt 
nöjda med utvecklingen av den skräddarsydda studion som utformats enligt Barstools varumärkesprofil. Denna studio 
gör det möjligt för oss att dra ytterligare nytta av vår breda mediekompetens på Barstool Sports och ge våra kunder 
ännu en differentierad spelupplevelse, säger Jon Kaplowitz, Head of Penn Interactive. 

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