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Kindred Group pressmeddelande 
 
Malta den 17 augusti 2018  
 
 

Kindred i avtal med Hard Rock Hotel & Casino 
Atlantic City i New Jersey  
 
 
Kindred Group har tecknat ett avtal med Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City i 
New Jersey. Avtalet omfattar 5+5 år och är ett viktigt första steg för Kindred att 
erbjuda vadhållning och spel online i USA.  
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) har kommit överens med Hard Rock Hotel & 
Casino Atlantic City att söka ett Casino Service Industry Enterprise License i 
delstaten New Jersey, USA. Avtalet är ett viktigt steg för Kindred mot att erbjuda 
kunder i USA vadhållnings- och speltjänster online.  
 
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City öppnade dörrarna till sitt kasino i Atlantic 
City i juni 2018 med ambitionen att bli marknadsledare och att erbjuda kunder en 
förstklassig upplevelse inom kasino och vadhållning – en ambition som Kindred 
delar. Samarbetet mellan dessa två starka internationella varumärken kombinerar 
Hard Rocks förstklassiga livsstilsunderhållning med Kindreds kunnande inom 
dataanalys och innovation, vilket skapar ett attraktivt erbjudande i New Jersey.  
 
”Hard Rock är stolta att samarbeta med en av branschens snabbast växande 
operatörer. Vi har stor tilltro till att Kindreds internationella erfarenhet och 
engagemang inom innovation kommer att leda till framgång i New Jersey”, säger 
Kresimir Spajic, SVP Online Gaming på Hard Rock International.  
 
”Detta är en oerhört spännande tidpunkt för Kindred eftersom vi har arbetat hårt för 
att ta detta första viktiga steg på vad som troligtvis kommer att bli världens största 
vadhållningsmarknad. Jag är också glad över att vi lyckats hitta en partner i ett sant 
livsstils- och underhållningsvarumärke där jag ser stora möjligheter för Kindred och 
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City att ge kunder i New Jersey en fantastisk 
spelupplevelse”, säger Manuel Stan, SVP Kindred US.  
 
Kindred har förberett sig på att ta detta steg under en lång tid och intensifierade 
arbetet när den amerikanska högsta domstolen hävde PASPA-lagen i maj detta år. 
Avtalet är en del i Kindreds process att få klartecken från berörda amerikanska 
myndigheter.  
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För ytterligare information: 
Manuel Stan, SVP Kindred US 
+1 702 333 5360 
manuel.stan@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 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
   


