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Evolution levererar CasinoClubs första live casino
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, kommer denna vecka lansera ett
omfattande liveerbjudande från sina studior i Riga och Malta till GVC Holdings varumärke CasinoClub
(www.casinoclub.com).
Detta är första gången som CasinoClub, som i år firar sitt 15-årsjubileum, erbjuder live casino till sina över
500 000 medlemmar.
-Det är med stor entusiasm som jag välkomnar CasinoClub till Evolution jämte de andra GVC-varumärkena
såsom Sportingbet, bwin och Gioco Digitale, som alla varit kunder hos Evolution under lång tid, säger
Fredrik Österberg, Chief Strategy Officer för Evolution.
CasinoClub är licenserat av Malta Gaming Authority och är en onlinekasinomedlemsklubb som främst
erbjuder sina tjänster till kontinentala Europa. Nu kommer dess spelare kunna ta del av ett brett utbud av
live casino-spel tillsammans med ett omfattande traditionellt erbjudande av bords- och kortspel, slots,
videopoker och skrapkortsspel.
Bland spelen som är tillgängliga via den nya live casino-fliken på www.casinoclub.com finns Live European
och French Roulette, Immersive Roulette, Evolutions nya Live Baccarat-utbud med Live Baccarat Squeeze,
Live Blackjack och Live Casino Hold’em.
Medlemmarna i CasinoClub har också access till VIP-varianter av Live Roulette och Blackjack liksom till
Evolutions nya Deutsches Roulette med modersmålstalande tyska croupierer.
-Då våra medlemmar efterfrågat livespel i vår portfölj är vi mycket glada att kunna erbjuda Evolutions live
casino. En regelbunden och initiativrik ström av kampanjer, tävlingar, nyhetsuppdateringar och bloggartiklar
är en central del av CasinoClubs tjänst, så vi kommer lägga mycket fokus på spänningen och bredden I vårt
nya live casino vid varje givet tillfälle, säger Jon Salmon, talesperson för CasinoClub.
-CasinoClub är ett av de största europeiska varumärkena som fokuserar på bordsspel. Vi har jobbat i nära
samarbete för att förstå medlemskapet och hyser inga tvivel att CasinoClub Live Casino kommer infria och
överträffa spelarnas behov idag och framåt, avslutar Fredrik Österberg.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Svederman, CFO
+46 761 16 00 22, ir@evolutiongaming.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2016 kl 08:45 (CET).

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live
casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den
europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag drygt 2 100 anställda varav merparten
återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO.
Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

