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Evolutions Lightning Roulette vinner Product Innovation of the
Year vid Global Gaming Awards på G2E Las Vegas
Evolution Gamings produkt Lightning Roulette har utsetts till Product Innovation of the Year på Global
Gaming Awards 2018 vid spelmässan G2E i Las Vegas.
Bland nio andra nominerade bolag tog Evolution hem den prestigefulla internationella utmärkelsen, som
uppmärksammar den mest innovativa nya produkten inom både landbaserat och digitalt spel under de
senaste 12 månaderna. Evolution tog emot priset vid Global Gaming Awards prisceremoni på Sands Expo
Convention Centre i Las Vegas.
Evolutions Lightning Roulette är ett unikt utökad Live Roulette-spel som blivit mycket populärt hos spelare i
hela Evolutions nätverk av kunder.
-Det är en stor ära att vinna denna utmärkelse. Att skapa spel som vi tror att spelarna ska älska är alltid vår
viktigaste motivation. Det känns dock extra speciellt när våra branschkollegor bedömer att vi skapat årets
bästa produktinnovation, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution och fortsätter:
-Förra året vann vi Digital Product of the Year för vår produkt Dream Catcher. Att i år få vinna Product
Innovation of the Year känns särskilt kul eftersom det är en bredare kategori där vi konkurrerade mot alla
typer av produkter – både online och landbaserade. Att Lightning Roulette tog hem vinsten är mycket
tillfredsställande.
Global Gaming Awards, som i år hölls för femte gången, uppmärksammar bedrifter inom spelsektorn under
det senaste året. Prisceremonin arrangeras av Gambling Insider tillsammans med G2E Las Vegas, med stöd
från KPMG Isle of Man.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

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 cirka 150 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 5 000 anställda varav merparten
återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök
www.evolutiongaming.com för mer information.

