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NetEnt tecknar nytt kundavtal i New
Jersey
NetEnt, ledande leverantör inom digital kasinounderhållning, har tecknat
licensavtal med Gamesys US för leverans av onlinekasinospel till
TropicanaCasino.com och VirginCasino.com i New Jersey.
Gamesys US, en av de ledande operatörerna på marknaden, erbjuder onlinekasino i
New Jersey genom ett samarbete med Tropicana Atlantic City Casino & Resorts.
Genom att teckna detta licensavtal med Gamesys US har NetEnt nu ingått kundavtal
med alla de största speloperatörerna inom onlinekasino i den amerikanska delstaten
New Jersey.
NetEnt kommer att ansöka om särskilt tillstånd (transactional waiver) hos
spelmyndigheten, New Jersey Division of Gaming Enforcement, för att driftsätta
TropicanaCasino.com och VirginCasino.com så fort som möjligt, samtidigt som
bolagets fullständiga licensansökan är under fortsatt behandling.
“Vi är verkligen glada över att ha ingått samarbetsavtal med Gamesys US för
distribution av våra populära onlinespel i New Jersey. Vi har varit banbrytande inom
digitalt kasino och jag är övertygad om att vår ambition att erbjuda den ultimata
spelupplevelsen kommer att bidra till långsiktig tillväxt inom onlinekasino för Gamesys
US”, säger Björn Krantz, VD för NetEnt Americas.
Leon Earp, chef för Gamesys US, kommenterar: “NetEnt är en erkänd, världsledande
leverantör inom onlinekasino och jag är övertygad om att deras erbjudande kommer att
komplettera våra varumärken väl här i New Jersey. Vi hoppas på liknande framgångar
för deras spel som vi sett i vår verksamhet i Europa.”
Luisa Woods, chef för Online and Internet Marketing på Tropicana Entertainment,
säger följande: ”Vår uttalade målsättning är att erbjuda den allra bästa spelupplevelsen
och underhållningen. Det är därför glädjande att vi nu kommer att kunna erbjuda
NetEnts innovativa premiumspel till våra spelare.”
För ytterligare information vänligen kontakta:
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Tel: + 1 646 647 5670
bjorn.krantz@netent.com
Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)
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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 18 november 2015 klockan 07.30.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ), tidigare Net Entertainment NE AB (publ), är en marknadsledande leverantör inom digital
underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasinooperatörer. 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 (NETB) och har 700 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar, New Jersey och på Malta.
www.netent.com
Om Gamesys
Gamesys grundades i april 2001 av Noel Hayden tillsammans med en mindre grupp utvecklare och
målsättningen var att bygga ett lönsamt underhållningsföretag på internet genom att erbjuda
egenutvecklade spel till en världspublik. Gamesys skapade Jackpotjoy, som har blivit en ledande spelsajt i
Storbritannien inom bingo. 2012 valde Facebook bolaget som sin första leverantör av onlinespel. Gamesys
driver även Virgin Games genom ett långfristigt samarbetsavtal, liksom ett antal andra kända spelsajter via
samarbeten med News Corporation, Heart FM, Tropicana och Caesars Casino. Gamesys har 1 000
anställda på sju olika kontor, inklusive USA. För mer information, besök gärna
www.gamesyscorporate.com
Om Tropicana Atlantic City Online
Sedan 2013 erbjuder TropicanaCasino.com onlinekasinospel i New Jersey. TropicanaCasino.com har fått
utmärkelser som “Best Marketing Campaign” av iGaming North America och “Best Online Casino
Operator” av eGR North America för 2015. För mer information, besök gärna www.TropicanaCasino.com.

