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Kindred Group pressmeddelande 
 
Malta den 10 augusti 2018   
 

Kindred ansöker om spellicens i Sverige 
 
 
Kindred Group har idag formellt ansökt om en spellicens för att bedriva 
vadhållning och onlinespel i Sverige. En godkänd ansökan innebär att Kindred 
äntligen kan konkurrera på lika villkor i Sverige samt fördjupa sitt engagemang i 
det svenska samhället.  
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) har sedan grundandet för över 20 år sedan 
kämpat för en modern spellagstiftning i Sverige där svenska konsumenter kan få 
den spelupplevelse de önskar i en säker och trygg miljö. I och med riksdagens 
beslut i juni att omreglera spelmarknaden tas ett viktigt kliv mot att uppnå detta.  
 
Kindred har idag formellt ansökt om att erhålla en spellicens för vadhållning och 
onlinespel i Sverige vilket är i linje med koncernens långsiktiga strategi att verka på 
lokalt licenserade marknader. Vid utgången av andra kvartalet kom 43 procent av 
koncernens spelöverskott från lokalt reglerade marknader.  
 
”Det är förstås oerhört glädjande att vi äntligen kan ta detta viktiga kliv mot att 
verka på den svenska marknaden under samma förutsättningar som övriga 
aktörer. Kindred har länge lagt stor vikt vid att förstå vad våra kunder efterfrågar 
samtidigt som vi erbjudit det i en trygg och säker miljö med ett högt spelansvar”, 
säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group. 
 
”Vad som är än mer glädjande är att vi nu kan fördjupa vårt engagemang i det 
svenska samhället genom olika sponsorskap och samarbeten. Redan dagarna efter 
riksdagens omröstning i juni visade vi vilken ambition vi har genom vårt 12-åriga 
sponsorskap av Svensk Elitfotboll”, fortsätter Henrik Tjärnström.  
 
Vid en godkänd ansökan blir Sverige Kindreds trettonde lokalt licenserade marknad.  
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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 över 23 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare 
globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av 
eCOGRA för 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.   


