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NetEnt erhåller permanent licens av 
spelmyndigheten i New Jersey  
 
NetEnt har erhållit en permanent spellicens av New Jersey Division 
of Gaming Enforcement (NJDGE) i delstaten New Jersey, USA. 
NetEnt har haft en temporär licens och levererat spel i New Jersey 
sedan 2015.  
  
Genom dotterbolaget NetEnt Americas LLC ansökte NetEnt om spellicens (Casino 
Service Industry Enterprise license) i New Jersey år 2015. I september 2015 tilldelades 
NetEnt en temporär licens av NJDGE, som har möjliggjort leverans av onlinespel i New 
Jersey under tiden som den fullständiga licensansökan har behandlats.  
 
Idag meddelar NetEnt att bolaget erhållit sin första licens för onlinekasino i USA, i 
delstaten New Jersey. Denna licens har beviljats efter en noggrann utredning av 
spelmyndigheten New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJDGE). 
 
“Det är glädjande att vi erhållit vår första permanenta licens för onlinekasino i USA. Vi 
har varit verksamma i New Jersey sedan 2015 och har bistått spelmyndigheten genom 
hela ansökningsprocessen. Licensen är ett ytterligare steg i vår USA-satsning och vi 
hoppas kunna gå in i fler delstater om och när dessa reglerar onlinekasino,” säger Erik 
Nyman, Managing Director, NetEnt Americas LLC. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ) 
Tel: +46 760 024 863 
roland.glasfors@netent.com 
 
Press och media: press@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 18 februari 2019 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 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com 
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