
 

 
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 drygt 12 000 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, Kanada, Rumänien och 
Sydafrika med flera. 
 

 

Pressmeddelande 2022-02-08 kl. 08:30 CET 
 

FanDuel-koncernen och Evolution utökar sitt partnerskap inom 
livekasino  
 
 
[PR] Evolution har förnyat sitt befintliga USA-avtal med FanDuel-koncernen och blir nu FanDuels enda 
leverantör av livespel på hela den reglerade marknaden för onlinespel i USA. 
 
Det förnyade avtalet innebär en utökning av ett tidigare avtal från 2020 som lade till Evolutions livespel 
bland FanDuels befintliga utbud av kasinoprodukter, ett utbud som redan innehöll livespel i New Jersey från 
Ezugi, ett av Evolutions varumärken. 
 
Enligt det nya avtalet kan FanDuel erbjuda Evolution livespel i samtliga amerikanska delstater där bolaget 
bedriver onlinekasinospel. Arbetet med att skapa dedikerade livekasinomiljöer för FanDuel, utformade i 
enlighet med FanDuels varumärke pågår redan i Evolutions studior i Michigan och Pennsylvania. De nya 
miljöerna kommer att lanseras under kommande månader. 
 
Samtidigt kommer FanDuel att erbjuda ett stort utbud av RNG-spel och slotspel från Evolutions varumärken, 
exempelvis Evolutions First Person-spel med sin unika ”Go Live”-funktion, liksom slotspel från varumärkena 
NetEnt och Red Tiger. 
 
– När vi först skrev avtal med Evolution 2020 gjorde vi klart att vi såg livekasinospel som en avgörande 
drivkraft för fortsatt tillväxt i USA. Vi har varit extremt nöjda med både kvaliteten på och resultatet från 
Evolutions titlar på vår plattform. Vi tycker att det är spännande att utöka och förbättra vårt 
produkterbjudande inom livekasino och ge våra kunder den bästa varumärkesförsedda upplevelsen på 
marknaden, säger Jesse Chemtob, GM of Casino, FanDuel Group. 

– Det är tydligt att FanDuel ser den massiva potentialen hos livekasinospelen som en drivkraft för ytterligare 
framgångar inom onlinekasino. Vi är stolta över att ha blivit utsedda till FanDuels leverantör av livekasino på 
den reglerade spelmarknaden i USA. Vi känner oss säkra på att dragningskraften hos vår enormt varierade 
och spännande livekasinoportfölj – kasinoklassiker, live game show-spel med mera – kommer att ge FanDuel 
valuta för deras förtroende för Evolution, säger Jeff Millar, Commercial Director North America, Evolution. 
 
 
 
Vid frågor, kontakta:  
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com 
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