
 

 
 

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm, 2017-11-06 
 

NetEnts spel live i Tjeckien med 
Tipsport 
 
NetEnt, ledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital 
kasinounderhållning, har driftsatt sina prisbelönta spel på den 
reglerade marknaden i Tjeckien hos Tipsport, den ledande 
operatören inom vadslagning i landet.  
 
NetEnt är den onlinekasinoleverantör som finns på flest antal reglerade marknader. 
Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett urval av NetEnts spel tillgängliga 
på den reglerade marknaden i Tjeckien. NetEnts spel har driftsatts hos Tipsport, som 
är den ledande operatören inom vadslagning i landet.  
 
Enrico Bradamante, VD NetEnt Malta Ltd, kommenterar: ”Vi fortsätter att leverera 
enligt vår strategi att växa på reglerade marknader och vi är mycket glada över att våra 
populära spel nu finns tillgängliga i Tjeckien. Jag är övertygad om att våra spel kommer 
att uppskattas av spelarna i Tjeckien och att vi kan hjälpa Tipsport med att driva tillväxt 
inom onlinekasino”.  
 
Jakob Lorentzon, som är ansvarig för onlinekasino hos Tipsport, säger följande: ”Som 
den ledande aktören på marknaden väljer Tipsport alltid att samarbeta med 
väletablerade bolag som har de bästa lösningarna och den högsta kvalitén – det är 
därför vi valt att arbeta tillsammans med NetEnt.”  
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Enrico Bradamante, VD NetEnt Malta Ltd Tel: +356 79 676 868 
enrico.bradamante@netent.com 
 
Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)  
Tel: +46 760 024 863 
roland.glasfors@netent.com 
 
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 6 november 2017 kl. 11:00 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 
plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har mer än 900 medarbetare i Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com 
 
Om Tipsport 
Tipsport är den ledande aktören inom vadslagning i Tjeckien. Bolaget, som grundades 1991 och har 3 000 
medarbetare, har utvecklats till ett internationellt spelbolag med verksamhet i flera länder i Central- och 
Östeuropa.   

http://www.netent.com/

