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NetEnt tecknar avtal med Svenska Spel 
inför omregleringen av spelmarknaden i 
Sverige 
 
NetEnt har ingått avtal med Svenska Spel Sport & Casino AB 
(dotterbolag till AB Svenska Spel) angående leverans av onlinespel. 
NetEnt kommer att leverera ett brett urval av sina prisbelönta 
onlinekasinospel till Svenska Spel när den omreglerade marknaden i 
Sverige öppnar den 1 januari 2019.  
 
Reglerade marknader utgör en viktig del av NetEnts strategi och efter en noggrann 
upphandling har NetEnt valts som leverantör till Svenska Spel Sport & Casino AB inom 
onlinekasino.  
 
Den 7 juni 2018 röstade riksdagen för en omreglering av den svenska spelmarknaden, 
och den nya spellagen träder i kraft den 1 januari 2019. NetEnts mål är att kunna 
leverera spel till sina kunder när den omreglerade svenska marknaden öppnar.  
 
Fredrik Wastenson, VD och Affärsområdeschef, Svenska Spel Sport & Casino, 
kommenterar: “NetEnt var ett självklart val som leverantör av digitala kasinospel nu 
när vi kliver in på en omreglerad marknad den 1 januari 2019. Vi är övertygade om att 
NetEnt kommer bli en mycket viktig partner och leverera kasinospel av högsta kvalitet.” 
 
Henrik Fagerlund, VD NetEnt Malta Ltd och produktchef för NetEnt, 
kommenterar: ”Det är mycket glädjande att Svenska Spel valt NetEnt som leverantör 
inför omregleringen av spelmarknaden i Sverige. Svenska Spel är den mest etablerade 
speloperatören i Sverige och landets största sponsor av svensk idrott. Vi ser verkligen 
fram emot ett nära samarbete för att leverera digitala kasinospel av högsta kvalitet till 
Svenska Spels kunder.” 
 
Driftsättningen av NetEnts spel hos Svenska Spel väntas ske i början av 2019.  
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Henrik Fagerlund, VD NetEnt Malta Ltd och produktchef för NetEnt 
Tel: +356 21 31 16 21 
henrik.fagerlund@netent.com 
 
Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)  
Tel: +46 760 024 863 
roland.glasfors@netent.com 
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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 24 oktober 2018 kl. 08:30 CET. 

 
Om Svenska Spel 
Svenska Spel är Sveriges största spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, 
med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Svenska Spel bildades 1997 efter en 
sammanslagning mellan Tipstjänst och Penninglotteriet. Svenska Spel är också landets största sponsor av 
svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra 
internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, 
besök www.svenskaspel.se 
 
Om NetEnt 
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och 
systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Testa våra spel på 
http://www.games.netent.com. 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 


