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NetEnt tecknar leverantörsavtal med 
Veikkaus i Finland inom onlinekasino 
 
NetEnt har ingått ett licensavtal med Veikkaus, den statliga 
speloperatören i Finland. NetEnt kommer att leverera ett brett utbud 
av sina populära spel till Veikkaus onlinekasino.  
 
NetEnt har tecknat ett kundavtal med det finska statliga spelbolaget Veikkaus, den 
största speloperatören i Finland både inom landbaserat spel och onlinespel. Bolaget 
har mer än två miljoner kunder och dess speltjänst www.veikkaus.fi har Finlands 
största onlinekasino med upp emot 700 000 spelare i veckan. Under 2017 omsatte 
Veikkaus 3 231 miljoner euro. 
 
NetEnts prisbelönta spel kommer att finnas tillgängliga i Veikkaus onlinekasino när den 
tekniska integrationen har genomförts.  
 
Henrik Fagerlund, VD NetEnt Malta Ltd och produktchef för NetEnt, kommenterar: 
”Vi är mycket stolta över att ingå detta samarbete med Finlands största speloperatör 
Veikkaus. Affären är en viktig milstolpe för vår närvaro i Finland och jag är övertygad 
om att våra spännande spel kommer att uppskattas av Veikkaus spelare.” 
 
”Det är glädjande att vi inleder samarbetet med NetEnt, som är känt för sina spel och 
innovativa spellösningar. NetEnts spel har varit framgångsrika och efterfrågas av våra 
kunder. Vi ser mycket fram emot att snart kunna erbjuda dem i vårt onlinekasino”, 
säger Jan Hagelberg - Vice President, Casino Games, Veikkaus. 
 
Förväntad driftsättning av NetEnts onlinespel hos Veikkaus väntas ske under första 
halvåret 2019. Avtalet gäller över fyra år och det totala intäktsvärdet för NetEnt över 
perioden uppskattas till mellan 5-9 miljoner euro. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)  
Tel: +46 760 024 863 
roland.glasfors@netent.com 
 
Veikkaus Oy 
Communications and PR 
Tel: +358 9 4370 7000 
tomi.auremaa@veikkaus.fi 
 
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 22 oktober 2018 kl. 08:30 CET. 
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Om Veikkaus 
Veikkaus är ett bolag som är helägt av den finska staten och ett av landets tio största företag räknat i 
omsättning och vinst. Veikkaus spel kan spelas online, på tusentals spelautomater och spelhallar i hela 
Finland samt på Casino Helsinki. Veikkaus.fi är en av Finlands största handelsplatser online som besöks 
av upp till 700 000 spelare varje vecka. Veikkaus har mer än två miljoner registrerade kunder, 
motsvarande ungefär 45 procent av Finlands vuxna befolkning. Hela avkastningen från spelverksamheten, 
ca 1,2 miljarder euro per år, används till att hjälpa alla som bor i Finland. Veikkaus sysselsätter ca 2 000 
medarbetare. 
 
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 
 


