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NetEnts spel live i Bulgarien 
 
NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar 
för digital kasinounderhållning, meddelar idag att bolagets 
prisbelönta onlinespel nu finns tillgängliga på den reglerade 
spelmarknaden i Bulgarien.  
 
Ett urval av NetEnts spännande spel har nu lanserats hos den största speloperatören i 
Bulgarien, National Lottery Bulgaria, vilket innebär ännu ett inträde på en reglerad 
spelmarknad i Europa för NetEnt. National Lottery Bulgaria har en stark position på 
den landbaserade spelmarknaden i Bulgarien, särskilt inom skraplotter, som är den 
vanligaste spelformen i Bulgarien. Spelmarknaden i landet har nyligen omreglerats och 
operatören har nu för första gången börjat erbjuda onlinekasinospel, med NetEnt som 
exklusiv partner.  
 
”Expansion på reglerade marknader är en viktig del av vår tillväxtstrategi och det är 
mycket glädjande att våra populära onlinespel nu är live i Bulgarien. Vi ser fram emot 
att kunna skapa tillväxt inom onlinekasino för National Lottery Bulgaria och jag är 
övertygad om att deras spelare kommer att uppskatta våra underhållande 
premiumspel”, säger Enrico Bradamante, chef för European Market Operations och VD 
för NetEnt Malta Ltd. 
 
”Som den ledande aktören på marknaden i Bulgarien erbjuder National Lottery alltid de 
bästa produkterna till sina kunder. Vi ser NetEnt som en stabil partner, som skapar 
kvalitetsspel som passar perfekt med vårt spelkoncept för underhållning. National 
Lottery Bulgaria har en kundbas med över två miljoner registrerade spelare och vi 
hoppas att de alla kommer att uppskatta vår nya produkt,” säger Milen Ganev, VD för 
National Lottery Bulgaria.  
 
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 
 
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 20 december 2016 kl. 13:30 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 900 medarbetare i Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com 
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