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Albin de Beauregard lämnar som CFO på Kindred
Kindred Groups CFO, Albin de Beauregard, har beslutat att lämna sin nuvarande position och
Kindred under första kvartalet 2020. Processen att hitta en ny permanent CFO har inletts.
Kindred Groups finansdirektör (CFO), Albin de Beauregard, har beslutat att lämna Kindred
Group under första kvartalet 2020 efter åtta framgångsrika år inom koncernen, varav fyra år
som CFO. Albin fortsätter att leda arbetet med att avsluta det finansiella året och leverera
2019 års bokslut. Tidigare CFO Graham Stretch kliver in som stöd under övergångsperioden
samt bistår i arbetet med att hitta en permanent ersättare.
”Albin har informerat mig om sitt beslut att kliva ner från rollen som CFO för att söka nya
utmaningar utanför branschen vilket jag beklagar. Albin lämnar ett företag i en stark ställning
för framtida tillväxt samt ett kompetent team som skapar en plattform för koncernens
fortsatta utveckling”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.
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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 25 miljoner kunder via något av de 11
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European
Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, 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.
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