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Evolution tecknar avtal med Wynn för den amerikanska marknaden
Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått partnerskap med Wynn Sports
Interactive (WSI) för leverans av Live Casino i USA.
Partnerskapet gäller hela USA och inleds med utrullningen av live casino-tjänster i New Jersey. Ett brett
urval av live spel kommer att erbjudas Wynn Sports kunder via Evolutions studio i Atlantic City: Roulette,
Blackjack, Infinite Blackjack, Baccarat, Three Card Poker, Ultimate Texas Hold’em, samt spelshowen Dream
Catcher.
-

Wynn är ett varumärke som är synonymt med kasino. Vårt tydliga mål är att säkerställa att våra spelare
har tillgång till världens bästa live- och RNG-bordsspel. Genom samarbetet med Evolution så är vi
övertygade om att vi kommer erbjuda högsta möjliga kvalité och att vi därmed gjort det bästa valet för
våra spelare, säger Robert Amerine, VP Corporate Development, Wynn Resorts.

-

Vi är hedrade över att arbeta tillsammans med WSI i ett samarbete som kommer att ytterligare
utöka vår räckvidd i USA. Wynn:s starka varumärke och deras förstklassiga erbjudanden är en
slagkraftig kombination. Wynn är starka inom sportspel och vi tror mycket på möjligheten till den
korsförsäljning som partnerskapet leder till mellan sportboken och live casino, säger Johan
Nordström, Chief Commercial Officer och vd för Evolution Gaming Malta.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.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-leverantör
med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 800 anställda i studior i Europa och 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, Canada, Rumänien och
Sydafrika med flera.

