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NetEnt tecknar avtal med Hard Rock 
Hotel & Casino Atlantic City i New 
Jersey  
 
NetEnt, ledande leverantör av digitala kasinolösningar, har tecknat 
ett kundavtal med speloperatören Hard Rock Hotel & Casino Atlantic 
City för den reglerade onlinekasinomarknaden i New Jersey. 
  
NetEnt fortsätter att stärka sin position på den reglerade onlinekasinomarknaden i New 
Jersey och har tecknat ett kundavtal med Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City 
gällande distribution av onlinespel.  
 
Hard Rock International bedriver världsomfattande verksamhet inom hotell, restaurang 
och kasino. Inom kort öppnar bolaget ett nytt landbaserat kasino i New Jersey och 
kommer då även att börja erbjuda onlinekasinospel i New Jersey.  
 
Kresimir Spajic, SVP Online Gaming, Hard Rock International, kommenterar: “Det är 
glädjande att inleda ett samarbete med NetEnt, som är känt för sina innovativa och 
nyskapande spellösningar. NetEnts marknadsledande speltitlar och expertis inom 
digitalt kasino kommer hjälpa oss att driva tillväxt inom onlinekasino under vårt egna, 
klassiska varumärke Hard Rock.” 
 
”Det ska bli spännande att samarbeta med Hard Rock och få erbjuda våra prisbelönta 
spel till deras onlinespelare i New Jersey. Hard Rock har ett starkt, globalt varumärke 
och jag ser fram emot att stödja dem i deras nya satsning inom onlinekasino”, säger 
Björn Krantz, Chief Commercial Officer på NetEnt. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Björn Krantz, Chief Commercial Officer, NetEnt 
Tel: +350 560 040 64 
bjorn.krantz@netent.com 
 
Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt  
Tel: +46 760 024 863 
roland.glasfors@netent.com 
 
 
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 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com 
 
Om Hard Rock 
För mer information om Hard Rock, besök gärna www.hardrock.com.  
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