
 

 
Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade B2B live 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 idag cirka 12,0000 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, Kanada, Rumänien och 
Sydafrika med flera. 
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Evolution träder in på den reglerade onlinespelmarknaden i 
provinsen Buenos Aires, Argentina, som den första 
livekasinoleverantören 
Evolution meddelar i dag att bolaget har lanserat sin världsledande portfölj med livekasinospel på den 

nyreglerade onlinespelmarknaden i Argentinas provins Buenos Aires. Evolution var den första och enda 
livekasinoleverantören som lanserade spel redan dag ett på den nya marknaden.  

Tillsammans med den ledande operatören BetWarrior lanserades ett stort utbud av livespel med riktiga 

croupierer på www.betwarrior.bet.ar. Evolutions utbud av First Person-spel och över hundra onlineslotspel 
från Evolutions varumärken NetEnt och Red Tiger breddar utbudet än mer. Dessutom är Evolution redo att 

lansera livekasino med andra operatörer under kommande veckor. Ytterligare livespel från Ezugi, ett annat 
varumärke från Evolution, kommer att bli tillgängliga för operatörerna inom en snar framtid.  

I tillägg till den nyreglerade provinsen Buenos Aires är Evolutions RNG-baserade First Person-spel samt 
slotspel från NetEnt tillgängliga i den för onlinekasino reglerade autonoma staden Buenos Aires. I den 

autonoma staden Buenos Aires pågår en process för att addera livespel till det reglerade utbudet. När 
regleringen är på plats kommer livespel från Evolution att finnas tillgängliga även på denna marknad. 

Provinsen Buenos Aires och den autonoma staden Buenos Aires är de mest befolkade områdena i Argentina, 

där spel regleras i varje jurisdiktion var för sig. 

– Detta är en oerhört spännande tid för operatörerna och deras spelare i både provinsen Buenos Aires och 
den autonoma staden Buenos Aires. Evolution har en lång historik av att vara först ut på marknaden för 

operatörer världen över, och våra spel är de allra bästa inom onlinespel på reglerade onlinemarknader, säger 
Mónica Umaña, Head of Operations LATAM på Evolution. 

– Evolutions erbjuder ett brett spelutbud i provinsen Buenos Aires. Inom livekasino finns ett antal varianter 
av roulette och blackjack samt det prisbelönta spelet Lightning Roulette, för att nämna några. För spelare 

som föredrar slotspel är utbudet av titlar i toppklass, exempelvis NetEnts Starburst och Divine Fortune 
Megaways samt ett antal titlar från Red Tiger. Och detta är bara början – våra varumärken utvecklar ständigt 

nya titlar som vi kommer att lansera i takt med att marknaden växer, fortsätter Umaña. 

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