
 

Om Unibet 

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Unibet är en av de största privata 
speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk,  
www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee, och 
www.mariacasino.dk 

Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, 
www.kambi.com. Unibet har 8,2 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and 
Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller 
ansvarsfullt och rättvist spelande. 

 

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com 
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Unibet lanserar ny pokerplattform 
  
För att utveckla och förbättra kundupplevelsen har Unibet beslutat att flytta sitt pokerutbud till 
en fristående produkt i början av 2014. Programvaran är exklusivt framtagen för Unibet och 
Maria.com av den Estlandbaserade leverantören Relax Gaming. Unibet har varit mycket 
engagerat i framtagandet av den nya produktens funktionalitet och design för att säkerställa att 
dessa överensstämmer med spelbolagets övergripande pokerstrategi.  
 
Tillsammans med Maria.com kommer Unibet vara den enda aktören att kunna erbjuda den nya 
pokerprodukten till sina kunder, efter att ha varit en del av ett nätverk beståendes av flera operatörer. 
 
– Vi har kommit fram till att det inte är hållbart för Unibet att vara en del av ett pokernätverk på lång 
sikt. Framtagandet av den nya produkten har gett oss möjligheten att starta från ett tomt papper och 
definiera allt vi tror är viktigt för en rolig pokerupplevelse. Vårt mål är att få det roliga tillbaka till poker 
genom att skapa en klient med ett tydligt fokus på den breda massan pokerspelare. Samtidigt är vi 
glada över att även i fortsättningen kunna erbjuda Quickfire-spel i vårt kasino tack vare samarbetet 
med Microgaming, säger Daniel Eskola, chef för spel hos Unibet. 
  
 
Den inkluderar en rad nya funktioner däribland ett mer användarvänligt sätt att hitta en plats vid ett 
bord, 3D-bakgrunder och möjligheten att ändra avatar samt alias upp till tre gånger per dag. Den nya 
programvaran kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på PC och Mac, webbläsare och på mobila 
iOS och Android-enheter. 
  
I samband med detta har Unibet även investerat 1,25 miljoner EUR för en andel i bolaget. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Daniel Eskola,  
daniel.eskola@unibet.com, +447702 717 975 


