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Evolution först med att erbjuda Live Casino i reglerade Colombia
Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat sin portfölj med live casino-spel på den
nyligen reglerade colombianska onlinespelsmarknaden.
Evolution är den första leverantören som lanserar live casinospel i Colombia. Bolagets kompletta portfölj av
spel som inkluderar ett omfattande utbud av kasinoklassiker, inklusive spansktalande bord, samt game showspel är tillgängliga för spelare på Zamba.co. Zamba är ett joint venture mellan Vicca Group och GAMING1, en
internationell leverantör av onlineplattformar.
-

Efter stora regleringsreformer på den colombianska spelmarknaden är vi nu idealiskt positionerade
för att leda vägen inom onlinetjänster. I detta kommer vi att kunna utnyttja vår långvariga och
ledande position på den landbaserade kasinomarknaden. I Evolution har vi funnit en partner som
ger oss tillgång till ett fantastiskt utbud av världsledande spel som ytterligare kommer förbättra
vårt befintliga utbud av onlinespel från GAMING1. Evolutions spel kommer säkerställa Zambas
position som marknadsledare i Colombia, säger Rodrigo Afanador, vd Viccakoncernen.

-

Vi är mycket glada över att vi har klivit in på den colombianska marknaden vid en spännande
tidpunkt. Vi är övertygade om att vår världsledande spelportfölj passar perfekt för Zambas
erbjudande, säger Johan Nordström, Chief Executive Officer Malta och Chief Commercial Officer
på Evolution.

-

Vi lanserade vårt First Person-sortiment av spel tidigare i år i Colombia och de har presterat mycket
bra. Vi är stolta över att vi nu har kunnat lansera vårt live casino-erbjudande och ser fram emot att
släppa våra spel med fler operatörer över de kommande månaderna, fortsätterJohan Nordström.

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 7 400 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.

