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Pressmeddelande 2015-06-12 

Evolution säkrar rättigheterna till ledande spel från Games 

Marketing  

Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett avtal avseende 

ytterligare spel och sidebets från Games Marketings upphovsrättsskyddade produktportfölj. Avtalet löper 

på sex år och stärker Evolutions attraktiva utbud av kvalitativa livebordsspel. 

Genom avtalet har Evolution erhållit rättigheterna till sex ledande bordsspel och sidebets från Games 

Marketings portfölj under en initial period om sex år. Avtalet utökar parternas redan befintliga samarbete 

omfattande sidebets till Evolutions Live Blackjack. Det första av de nya spelen är planerat att lanseras till 

Evolutions kunder innan årets slut. 

- Evolutions starka erbjudande inom live casino är en utmärkt matchning med Games Marketings portfölj, 

som rönt stor framgång på marknaden för fysiska kasinon. Vi stärker nu vårt strategiska samarbete med 

Evolution och jag förväntar mig att det nya avtalet kommer bli vår mest värdefulla affär inom live-området, 

säger Chris Reynolds, VD för Games Marketing. 

- Parallellt med Evolutions fokus på att utveckla helt nya innovativa produkter är det en hygienfaktor att 

som marknadsledande live casino-leverantör också kunna erbjuda flertalet kvalitativa bordsspel. Vi har 

därför åtagit oss att lansera totalt sex nya spel med viss företrädesrätt från vår strategiska partner Games 

Marketing. De nya spelen kommer tillsammans med nuvarande utbud att ge en materiell och långsiktig 

konkurrensfördel för Evolution, säger Jens von Bahr, VD för Evolution Gaming. 

Games Marketing etablerades 2003 och är en ledande leverantör av upphovsrättsskyddade bordsspel till 

marknaden för onlinespel. Bolagets portfölj består av över 40 välkända bordsspel med olika varianter på 

roulette, blackjack, baccarat och poker – alla mycket framgångsrika och som även har bevisat sig på den 

krävande marknaden för fysiska kasinon. 

För ytterligare information, kontakta: 

Adrian Westman, IR Manager  

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 

Informationen är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2015 kl 9.00 

(CET). 
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