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Kindred Group anses vara en av de ledande speloperatörerna inom sportintegritet 
enligt revisionsbolaget Ethisport. Kindred uppnådde ett betyg på 70% vilket är 
avsevärt högre än branschsnittet, inkluderat de nationella monopolen.  

 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) har gett i uppdrag åt Ethisport, ett 
revisionsbolag specialiserad i integritet inom sportvadhållning, att genomföra en 
revision kring Kindreds engagemang och arbete för att motverka spelrelaterad 
match-fixning. Revisionen lyfter fram vad Kindred gör bra och var ytterligare 
förbättringar kan genomföras.  
 
Kindreds syn är att integritet inom sportvadhållning är en fundamental del i att 
bibehålla underhållningsvärdet. Därför är bolagets arbete i att säkra en trygg och 
hållbar verksamhet centralt.  
 
Revisionen gav ett betyg på 70% vilket representerar ett ”väl godkänt” resultat. 
Särskilt väl gick det inom områdena god bolagsstyrning, övergripande kännedom 
samt riskminimering och riskidentifiering. Samtidigt medför bristen på regulatorisk 
stabilitet inom vissa marknader att Kindred saknar möjligheten att agera baserat på 
lokalt etablerade regler och ansvar.  
 
“Det revisionen kom fram till är uppmuntrande för Kindred och signalerar att det 
arbete Kindred genomför i att motverka match-fixning fungerar. Vi är fast beslutna 
att eliminera match-fixning från vår platform och för att uppnå detta måste vi 
ytterligare förbättra samarbetet mellan operatörer, sportförbund och lagförande 
myndigheter”, säger Eric Konings, Sports Betting Integrity Officer på Kindred Group.  
 
“Kindred to proaktiv kontakt med oss då de fortsätter att söka efter nya sätt att ta 
ansvar i arbetet mot match-fixning. Vi ställer väldigt höga krav på de organisationer 
vi reviderar och Kindred är en klar ledare i att bibehålla integriteten inom 
sportvadhållning. Kindred är idag en av de fem främsta speloperatörerna som 
arbetar för att motverka manipulation av sportevenemang. Vi har i vårt arbete sett 
ett starkt engagemang inom hela linje-organisationen för dessa frågor. Arbetet 
resulterade även i ett antal rekommendationer som ytterligare kommer stärka den 
roll Kindred kan ha i arbetet mot spelrelaterad match-fixning”, säger Christian Kalb, 
vd på Ethisport.  
 
Ethisport är det första revisionsbolag specialiserat i integritet och etik inom sport. 
Ethisports affärsidé är att bistå alla intressenter involverade inom sport i att 
motverka externa hot såsom manipulering av sportevenemang. Ethisport har 
utvecklat ett antal mätpunkter och system baserat på över 20 års erfarenhet inom 
match-fixning, dopning, vadhållning, korruption, styrning, intressekonflikter, 
organiserad brottslighet, penningtvätt etc.  
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Eric Konings, Sports Betting Integrity Officer 
+44 7 720 497 176  
eric.konings@kindredgroup.com  
 
Alexander Westrell, Group Head of Communications 
+46 73 7071686 
alexander.westrell@kindredgroup.com  
 
 
 
 
Om Kindred Group 
 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred 
Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för sina 20 miljoner kunder via något av de 11 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och 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). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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