PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 2015-10-16

NetEnt driftsätter spel hos Gala Coral
NetEnt tecknade nyligen ett licensavtal med speloperatören Gala
Coral. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett urval av
NetEnts spel tillgängligt hos Gala Corals onlinekasino.
Gala Coral är ett av Europas största spelföretag med fokus på de reglerade
marknaderna i Storbritannien och Italien, två av NetEnts viktigaste marknader.
“Det är glädjande att ett urval av våra spel i världsklass nu är live hos Gala Corals
välkända spelsajter och jag ser fram emot detta viktiga samarbete”, säger Enrico
Bradamante, chef för European Market Operations och VD NetEnt Malta Ltd.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Enrico Bradamante, chef för European Market Operations och 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
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NetEnt AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 16 oktober 2015 klockan 14.30.
Om Gala Coral
Gala Coral Group är ett av de mest kända spelföretagen i Europa med en stark marknadsposition och
etablerade varumärken inom både landbaserade och onlinespel. Verksamheten är fokuserad på
Storbritannien och Italien. Coral tillhandahåller ett brett utbud av spel via 1,800 spelbutiker i Storbritannien
samt via telefon och online. Företagets mål är att erbjuda sina kunder den bästa spelupplevelsen oavsett
när, var eller hur de vill spela. Utöver att tillhandahålla spel genom olika varumärken utvecklar Coral även
egna spelprodukter för landbaserat, mobilt och sociala nätverk. www.coral.co.uk
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 sysselsätter 700 personer i Stockholm,
Göteborg, Kiev, Gibraltar och på Malta. www.netent.com

