
 

 
 

PRESSMEDDELANDE 
Finansiella nyheter 
Stockholm, 2017-02-07 
 

NetEnt utvecklar första spelet för Virtual 
Reality 
 
NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar 
för digital kasinounderhållning, meddelar idag att bolaget kommer 
att utveckla och lansera sitt första spel för Virtual Reality (VR). 
Spelet kommer att baseras på Gonzo’s Quest, ett av bolagets mest 
populära onlinespel.  
 
NetEnt fortsätter att leda utvecklingen inom digitalt kasinospel och meddelar att 
företaget kommer att utveckla och lansera sitt första spel för den snabbväxande 
marknaden inom Virtual Reality (VR). Det är tydligt att onlinespelare söker en allt mer 
engagerande spelupplevelse och intresset för VR-spel ökar nu bland konsumenter.  
 
NetEnt följer noga den tekniska utvecklingen och anser att den så kallade WebVR-
tekniken kommer att vara tillräckligt utvecklad för att stödja mobila VR-spel redan 
under 2017/2018. NetEnts ambition är att kunna erbjuda sina kunder Gonzo’s Quest 
som VR-spel genom nuvarande distributionssystem, NetEnts Casino Module, för att 
göra VR tillgängligt för alla kunder på alla marknader.   
 
“Vi tror verkligen att VR har en given plats inom framtidens onlinespel, baserat på våra 
analyser och de trender som vi ser. Vårt mål är att leverera den bästa 
spelunderhållningen och det är glädjande att meddela att vi nu tar vårt första steg inom 
VR-spel. Det här är en milstolpe för NetEnt och för hela spelbranschen”, säger NetEnts 
VD Per Eriksson. 
 
NetEnt kommer att visa upp en första prototyp av det nya spelet vid spelmässan ICE 
Totally Gaming, som äger rum på ExCel i London den 7-9 februari 2017.  
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anna Romboli, kommunikationschef, NetEnt AB (publ) 
Tel: +46 857 854 500 
anna.romboli@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 7 februari 2017 kl. 10:30 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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