
 

 
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 
600 operatörer bland sina kunder. Koncernen har i dag drygt 13 000 anställda i studior i 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 2022-04-04 kl. 17:30 CET 
 

Evolution går live med flera operatörer vid öppningen av Ontarios 
onlinespelmarknad 
 
Evolution har i dag släppt ett brett utbud av onlinekasinotjänster för flera operatörer som nu går live på den 
nya reglerade onlinespelmarknaden i den kanadensiska provinsen Ontario. 
 
Ontarios reglerade onlinekasinomarknad öppnade måndagen den 4 april, vilket innebär slutet på en process 
som pågått sedan april 2019, då provinsregeringen offentliggjorde sina planer på att öppna marknaden för 
privata operatörer. 
 
Evolution tillhandahåller onlinekasinotjänster i Ontario för bland annat dessa operatörer 888, BetMGM, 
LeoVegas, Rush Street Interactive och theScore Bet, ett helägt dotterbolag till Penn National Gaming. 
 
Alla dessa operatörer har tillgång till ett stort utbud av onlinespel för denna marknad från 
Evolutionkoncernens varumärken. I Ontario kommer detta inledningsvis att omfatta hela Evolutions portfölj 
med onlinebaserade livekasinospel och game-show-spel, Evolutions First Person-kasinospel och game-show 
spel samt onlineslotspel från NetEnt och Red Tiger. 
 
Enligt Evolution har operatörerna kunnat snabba på integrationen av spelen i sina system och förkorta 
tidsplanen för att få ut sina spel på marknaden tack vare Evolutions One Stop Shop-lösning (OSS) med en 
enda onlinebaserad integrationsprocess. 
 
– Detta är ytterligare en viktig lansering för Evolution i Kanada. Vi tycker verkligen att det är fantastiskt att 
de licensierade operatörerna i Ontario får tillgång till våra studior i Europa, därmed får de tillgång till hela vår 
portfölj av strömmade livespel. Vi känner oss också säkra på att onlinespelarna i Ontario kommer att älska 
kvaliteten, variationen och nytänkandet hos de onlinespel – både vad gäller livespel och slotspel – som 
erbjuds inom ramen för koncernens varumärke, säger Jeff Millar, Commercial Director, North America på 
Evolution. 
 
– Evolutions portfölj innehåller verkligen någonting för alla. Den omfattar allt från onlinekasinoklassiker som 
Live Roulette, Blackjack, Poker och Craps till prisbelönta game show-spel som Lightning Roulette och Crazy 
Time. Många av dessa spel finns dessutom i helt enastående 3D-animerade First Person-versioner. 
Slotsälskarna kommer också att få sitt – de kan välja mellan hundratals spel, däribland ikoniska titlar som 
Starburst och Divine Fortune från NetEnt och Cash Volt och Gonzo’s Quest™ Megaways™ från Red Tiger, 
adderade Jeff Millar. 
 
Evolution och de operatörer som bolaget har ingått partnerskap med för Ontario-marknaden har licensierats 
i provinsen av iGaming Ontario (iGO), ett dotterbolag till Alcohol and Gaming Commission of Ontario 
(AGCO). 
 
Vid frågor från investerare, kontakta:  
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com 
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