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32Red väljer Kambi Sports Solutions för uppgradering av sitt sportspelserbjudande 
  
Kambi Sports Solutions har nöjet att meddela att ett fyraårigt avtal har tecknats om leverans av en 
komplett sportspelstjänst till 32Red. Avtalet gör det möjligt för 32Red att erbjuda en betydligt förbättrad 
sportspelsupplevelse till sina kunder och därmed underlätta fortsatt expansion av sin verksamhet.   
 
Kambis sportspeltjänst kommer att vara helt integrerad med 32Red’s plattform från Microgaming, 
vilket gör det möjligt för spelarna att lätt navigera mellan poker, casino och sportspel. Avtalet med 
Kambi betyder också att 32Red kan fullfölja sin strategi på reglerade marknader. 

Kristian Nylén, CEO, Kambi Sports Solutions, kommenterade: 

“Jag är mycket nöjd med att 32Red har valt Kambi som sin partner. 32Red’s har ett starkt varumärke 
och de har ambitiösa tillväxtplaner beträffande sportspel vilket är helt i linje med Kambis vision. Avtalet 
gör det möjligt för 32Red att erbjuda sina kunder en sportspelupplevelse av exceptionellt hög kvalitet. 
Vi ser mycket fram emot att utveckla partnerskapet under de kommande månaderna och åren. 

Ed Ware, CEO, 32Red Plc: 

“Vi är mycket glada över det kommande samarbetet med Kambi som vi ser som branschledande inom 
sitt område. Partnerskapet ger 32Reds spelare tillgång till en förstklassig produkt både online och för 
alla mobila enheter. 32Reds varumärke har en stark tradition av idrottssponsring i Storbritannien; vår 
pågående sponsring av hästkapplöpning och vårt samarbete med Rangers FC - som vi nyligen har 
kommunicerat - visar på vår ambition inom detta område. Den nya sportspelstjänsten kommer att vara 
tillgänglig i tid för 2014 FIFA World Cup. 

För mer information: 

Kambi  
Kristian Nylén, Chief Executive Officer +44 7764 161 055 
David Kenyon, Chief Financial Officer +44 7595 106 647 
  
32Red  
Ed Ware, Chief Executive Officer +350 200 49800 
Matt Booth, Commercial Director +350 200 49800 
  
   
 
Om Kambi Sports Solutions 
Kambi är en B2B-leverantör av kompletta sportspelstjänster på en internt utvecklat mjukvaruplattform. Kambi har ca. 340 
anställda och har kontor i London, Stockholm, Malta och Manilla. Kambis kunder inkluderar Unibet, 888, Paf, Mediaset Espana, 
Egasa Group, Suertia, Napoleon Games, och Nagaworld. Kambis lösning är för närvarande certifierad i Danmark, Malta, 
Alderney, Italien och Spanien. Det betyder att Kambis lösning har blivit godkänd och reviderats av SPM, LGA, AGCC, AAMS 
och DGOJ. Kambis använder sig av branschledande säkerhetslösningar baserade på vägledande principer från ISO 27001. 
Kambi Sports Solutions är certifierad som leverantör av eCOGRA. 

 
Mer information om Kambi Sports Solutions kan du hitta på www.kambi.com   
  


