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NetEnt tecknar avtal med Caliente i 
Mexiko  
 
NetEnt, ledande leverantör av digital kasinounderhållning, har 
tecknat avtal med speloperatören Caliente om att erbjuda onlinespel 
på den reglerade kasinomarknaden i Mexiko. 
  
NetEnt fortsätter att expandera globalt med sina innovativa spellösningar och har nu 
tecknat sitt andra kundavtal för den reglerade marknaden i Mexiko. 
 
Avtalet innebär att NetEnt kommer att leverera ett brett urval av sina prisbelönta spel 
till Calientes onlinekasino i Mexiko. Caliente är den största speloperatören på den 
reglerade marknaden för onlinekasino i Mexiko. Kundintegrationen kommer att 
påbörjas inom kort och när driftsättning av spel sker kommer det att kommuniceras 
separat.  
 
”Det är verkligen glädjande att Caliente valt oss som samarbetspartner inom 
onlinekasino. Caliente har länge legat i framkant i Mexiko och är en viktig aktör på den 
reglerade onlinespelmarknaden. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna hjälpa 
Caliente att driva tillväxt och leverera den bästa underhållningen till sina spelare”, 
säger Björn Krantz, VD för NetEnt Americas LLC. 
 
”Vi ser mycket fram emot att kunna erbjuda NetEnts spel i världsklass och är 
övertygade om att spelen kommer att stärka vår ledande marknadsposition och bidra 
till ökad tillväxt på den reglerade marknaden i Mexiko”, säger Emilio Hank, VD för 
Caliente Interactive.  
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Björn Krantz, VD NetEnt Americas LLC  
Tel: +350 560 040 64 
bjorn.krantz@netent.com 
 
Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)  
Tel: +46 760 024 863 
roland.glasfors@netent.com 
 
Guido A. Murguia, CFO, Caliente Interactive 
guido@caliente.mx 
 
Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 08:30 CET. 

 
Om NetEnt 
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och 
systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt 
varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk 
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plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 900 medarbetare i Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com 
 

http://www.netent.com/

