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Pressmeddelande 2015-10-08 

Evolution lanserar live casino för snabbväxande Casumo 

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

utbud av live casino-spel för snabbväxande Casumo.com.  

Casumo är en av de största och snabbast växande operatörerna i norra Europa och etablerade sig nyligen 

på den reglerade brittiska marknaden. Genom avtalet kommer de under oktober och november att lansera 

ett komplett utbud av Evolutions generiska live casino-bord för dator, läsplatta och smartphone inklusive 

populära spel såsom Immersive Roulette och Live Casino Hold’em. 

- Vi har velat expandera vår portfölj till det snabbväxande live casino-segmentet sedan en tid tillbaka. Under 

denna process har vi utvärderat flertalet såväl befintliga som nya live casino-leverantörer. Givet vår best of 

breed-taktik var det i slutet bara Evolution som vi kände kunde representera Casumos kvalitet och 

innovation fullt ut, säger Oscar Simonsson, VD och medgrundare på Casumo. 

- Vi är mycket glada att ha ingått detta samarbete med Casumo för vår live casino-tjänst. Casumo är en av 

de mest intressanta och framgångsrika operatörerna på marknaden och att kunna hjälpa dem att ytterligare 

utöka och innovera sin produktportfölj med våra livespel är ännu en stor framgång för Evolution, säger 

Sebastian Johannisson, CCO på Evolution Gaming. 

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 8 oktober 2015 kl 8.30 

(CET). 
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