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Evolution lanserar Lighting Roulette i New Jersey 
Evolution lanserar nu sitt prisbelönta livekasinospel Lighting Roulette i New Jersey. 

Lighting Roulette är ett unikt utvidgat roulettespel med en live-presentatör som lanserades 2018 och som 

haft enorma kommersiella framgångar. Spelet har vunnit många priser inom internetkasinobranschen och är 
bland annat trefaldig vinnare av priset Game of The Year. Denna lansering följer den framgångsrika 

lanseringen av Auto Lightning Roulette för över ett år sedan i delstaten. 

I Lightning Roulette finns alla vanliga Roulette-egenskaper men i Lightning Roulette innehåller varje 

spelrunda också slumptalsgenererade turnummer mellan 1 och 5. Slumpgenererade utbetalningar mellan 
50:1 och 500:1 betalas för satsningar på respektive rundas turnummer. Spelet är en sömlös blandning av 

livespel och högutdelande RNG-multiplikatorer som presenteras i en inspirerande studiomiljö med ett 
”elektrifierande” användargränssnitt bestående av lysande blixtar och ljudeffekter. 

– Det känns jättebra att lansera Lighting Roulette i New Jersey och att vi kan erbjuda detta spel till våra 

operatörer och deras spelare i denna delstat. Efter Lighting Roulettes fenomenala kommersiella framgångar 
och oerhörda popularitet i vårt nätverk är vi säkra på att spelet kommer att älskas av både operatörer och 

spelare i New Jersey, säger Jeff Millar, Commercial Director North America på Evolution. 

– Lighting Roulette är ett varumärke som vi själva utvecklat på Evolution och som verkligen har 
revolutionerat roulettespelen. Tekniken bakom spelet är oerhört avancerad, liksom den studiomiljö som 

används. Förutsatt att vi får alla myndighetstillstånd som krävs i andra delstater är målet att installera ett 
Lighting Roulette-bord i varje amerikansk delstat där Evolution har en livekasinostudio. Vi anser att spelet 

bokstavligen talat har potentialen att ta den amerikanska onlinespelmarknaden med storm, avslutar Jeff 
Millar. 

 

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