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NetEnt erhåller licens i Pennsylvania 
 
NetEnt har genom sitt dotterbolag NetEnt Americas LLC erhållit en 
villkorad licens (Interactive Gaming Manufacturer Conditional 
License) av spelmyndigheten i Pennsylvania.  
 
Den lagstiftande församlingen i den amerikanska delstaten Pennsylvania antog i 
oktober 2017 en ny lag som tillåter onlinekasino. Idag meddelar NetEnt att bolaget 
erhållit en villkorad licens för distribution av onlinespel på den nya reglerade 
marknaden i Pennsylvania.  
 
Pennsylvania är den andra större delstaten som reglerat onlinekasino och har en lång 
tradition av spel för pengar i landbaserad miljö. Med sina närmare 13 miljoner invånare 
är Pennsylvania den femte största delstaten i USA. Som tidigare kommunicerats har 
NetEnt redan tecknat kundavtal med flera speloperatörer i delstaten och bolaget 
förbereder sig för att driftsätta spel så fort marknaden öppnar. Spelmyndigheten 
(Pennsylvania Gaming Control Board, PGCB) har ännu inte meddelat något datum då 
marknaden ska öppna.  
 
“Det är glädjande att NetEnt är bland de första bolagen som fått licens för onlinespel i 
Pennsylvania. Det ligger i linje med vår ambition att kunna gå live med våra spel så 
snart marknaden öppnar”, 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 14 mars 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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