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Stockholm 2008-07-07 

 
P R E S S R E L E A S E  

 

King.com väljer CasinoModule™  
 
 
Net Entertainment har tecknat avtal med King.com, e n av världens största siter för 
onlinespel, för leverans av CasinoModule™  
 
King.com är en av världens största siter för onlinespel med över 18 miljoner registrerade 
användare. Företaget hanterar över 150 miljoner speltransaktioner varje månad och erbjuder tur- 
och skicklighetsspel till spelare i över 50 länder. Efter lanseringen i Augusti 2003 finns King.com’s 
tjänst på nio språk och i sju olika valutor.  
 
“Att erbjuda högkvalitativ underhållning till våra spelare är extremt viktigt för oss. Vi valde Net 
Entertainment’s CasinoModule™ för att vi bedömer att den bäst stödjer vår fortsatta expansion. 
Givet storleken på vår verksamhet så ställer vi väldigt höga krav på de mjukvaruleverantörer vi 
arbetar med” säger David Blomquist, Director of Business Operations and Games för King.com 
 
Med CasinoModule™ kommer King.com få access till över 60 unika spel och ett av marknadens 
mest omfattande back-office system för att därigenom kunna maximera potentialen av sin 
kundbas. Målet är att lansera CasinoModule™ under tredje kvartalet 2008. Net Entertainment har 
därmed tecknat nio nya licensavtal för CasinoModule™ under 2008. 
 
“Avtalet med King.com är en milstolpe för Net Entertainment och det är väldigt glädjande att de har 
valt Net Entertainment som strategisk partner. Detta visar ännu en gång på styrkan i vår produkt 
och vårt erbjudande samtidigt som det påvisar vikten av att ha ett gott rykte som 
mjukvaruleverantör” säger Johan Öhman, VD för Net Entertainment  
 
Net Entertainment utvecklar digitalt distribuerade system för spel på Internet. Kärnprodukten, 
CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande ett stort antal browserbaserade spel 
samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna erbjuds en kundanpassad systemlösning som 
genom enkla insatser integreras med den befintliga siten. Net Entertainment licensierar 
CasinoModule™ på royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar. Net 
Entertainment är listade på Nordic Growth Market (NET-B). Mer information om Net Entertainment 
finns på www.netent.com.  
 
 
För mer information, kontakta; 
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tnf +46 8 55 69 67 05, mobil; +46 704 86 77 15,  
johan.ohman@netent.com   
 
 


