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NetEnt tecknar distributionsavtal med 
IGT för Norsk Tipping  
 
NetEnt, ledande leverantör av digital kasinounderhållning, har ingått 
avtal med IGT om distribution av onlinespel till Norsk Tipping, det 
statliga lotteriet i Norge. 
  
Tidigare i år deltog NetEnt tillsammans med IGT i en upphandlingsprocess hos Norsk 
Tipping gällande leverans av spel för onlinekasino. Norsk Tipping är den statliga 
speloperatören i Norge och medlem i World Lottery Association (WLA).  
 
Efter en framgångsrik upphandling meddelade IGT i februari i år att bolaget tecknat 
avtal med Norsk Tipping om leverans av onlinekasinospel. För mer information, se 
tidigare pressmeddelande: 
IGT Wins Contracts With Norsk Tipping To Provide Interactive Casino And Instant Win 
Game Libraries And Customized Games. 
 
Efter upphandlingsprocessen har nu NetEnt och IGT kommit överens om villkoren för 
leverans av spel till Norsk Tipping. Enligt överenskommelsen kommer NetEnt att 
leverera ett stort urval av sina världsledande speltitlar till den statliga speloperatören i 
Norge via IGT:s plattform IGT Connect™.  
 
Enrico Bradamante, VD för NetEnt Malta Ltd, kommenterade: ”Vi ser verkligen fram 
emot att kunna erbjuda våra populära spel hos Norsk Tipping tillsammans med IGT 
genom deras plattform IGT Connect™ och är stolta över att få samarbeta med 
ytterligare en kund inom det strategiskt viktiga WLA-segmentet.” 
 
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 11 december 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 
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 
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