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Speloperatören Kindred Group expanderar sin verksamhet i Stockholm genom att
flytta in i AMFs prestigeprojekt Urban Escape på Regeringsgatan. Flytten är en del
av företagets uttalade ambition att stärka sin position som ett ledande techbolag i
Stockholm.
Kindred Group (tidigare Unibet Group) har tecknat ett hyresavtal med AMF
Fastigheter i deras nybyggda stadsutvecklingsprojekt Urban Escape på
Regeringsgatan 27 i centrala Stockholm.
Kindred, som är en av Europas ledande speloperatörer med varumärken såsom
Unibet, MariaCasino, iGame, 32Red och Storspelare i portföljen, bedriver större
delen av sin utvecklingsverksamhet från Stockholm. Företaget har en uttalad
ambition att bli marknadsledare inom sina marknader samt befästa positionen som
ett ledande techbolag i Stockholm.
Hyresavtalet med AMF Fastigheter säkerställer att denna ambition är möjlig både
genom att mer än dubbla kontorsytan från nuvarande 3 000 kvm till 8 000 kvm,
samt genom att erbjuda en stimulerande och toppmodern arbetsmiljö för
nuvarande och framtida medarbetare.
”Jag är oerhört glad att vi nu kan presentera Urban Escape som Kindreds nästa
hem i Stockholm. Vi är ett bolag på stark frammarch med hög tillväxt i en marknad
där konkurrensen om kompetenta och drivna medarbetare är oerhört tuff. Genom
vår nya bas i Stockholm är jag säker på att vi kommer fortsätta denna spännande
resa och uppfattas som en av Stockholms mest attraktiva arbetsplatser”, säger
Henrik Tjärnström, vd Kindred Group.
Kindred har vuxit kraftigt de senaste åren, framför allt inom tech, och har idag
omkring 1 400 medarbetare globalt varav drygt 250 i Stockholm. Med nuvarande
tillväxttakt väntas man fördubbla antalet medarbetare i Stockholm de kommande
åren.
Inflyttning beräknas ske under våren 2019. Tenant & Partner har agerat rådgivare till
Kindred.
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Om Kindred Group
Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och
digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 13 varumärken som erbjuder tjänster till 20 miljoner kunder över hela
världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA,
samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för
konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com.
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