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Evolution tecknar avtal med FanDuel Group för den amerikanska marknaden
Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med FanDuel Group
om att erbjuda sin live casino-portfölj till FanDuels kasinokunder i USA.
Avtalet gör det möjligt för FanDuel att utöka sitt live casino-erbjudande på den amerikanska
marknaden. Evolutions spel kommer att adderas till FanDuels befintliga produktutbud, initialt från
Evolutions studio i Pennsylvania. Avtalet medger även att FanDuel kompletterar sitt befintliga
erbjudande i New Jersey med Evolutions titlar (utöver det existerande erbjudandet från Ezugi,
som är en del av Evolution sedan januari 2019).
-

Vi är verkligen glada över att kunna erbjuda våra lojala kunder fler live casinospel. Vi ser
live-casino som en viktig drivkraft för fortsatt tillväxt för nätkasino i USA och FanDuel
kommer nu att ha tillgång till Evolutions hela live casino-portfölj, säger Jesse Chemtob,
General Manager för kasino på FanDuel Group.

-

I fjol tecknade vi ett betydelsefullt avtal med Flutter Entertainments varumärken Paddy
Power och Betfair. Nu är det glädjande att vi inlett ett samarbete med ytterligare ett
varumärke inom Flutter-koncernen på den snabbt växande amerikanska marknaden,
säger Johan Nordstrom, Chief Executive Officer Malta och Chief Commercial Officer på
Evolution.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

About FanDuel Group
FanDuel Group is an innovative sports-tech entertainment company that is changing the way consumers
engage with their favorite sports, teams, and leagues. The premier gaming destination in the United States,
FanDuel Group consists of a portfolio of leading brands across gaming, sports betting, daily fantasy sports,
advance-deposit wagering, and TV/media, including FanDuel, Betfair US, and TVG. FanDuel Group has a
presence across 45 states and 8.5 million customers. The company is based in New York with offices in
California, New Jersey, Florida, Oregon, and Scotland. FanDuel Group is a subsidiary of Flutter
Entertainment plc, a leading international sports betting and gaming operator and a constituent of the FTSE
100 index of the London Stock Exchange.

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.

