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Kindred Group pressmeddelande 

 
  Malta den 11 mars 2019  

 

 

 
Kindred Group plc har idag publicerat årsredovisning samt 
hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2018 på företagets hemsida 
www.kindredgroup.com.  
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) rapporterar om ett målmedvetet arbete med 
de mål företaget satte upp inom hållbarhetsområdet för 2018. Detta under ett år då 
företaget även har presenterat en stark utveckling av verksamheten som helhet 
tack vare en fortsatt organisk tillväxt samt att 32Red ingick i koncernen hela 
verksamhetsåret.  
 
Företagets hållbarhetsrapport, som innehåller fakta, siffror och mål, visar på en 
fortsatt positiv utveckling inom de fem prioriterade områdena under 2018. Fler 
kunder använder spelansvarsverktyg, arbetet med att förbättra dataintegritet 
fortsätter och koldioxidutsläppen minskar.  
 
Kindred presenterar även nya långsiktiga ambitioner för att driva företaget mot 
visionen om att spel ska vara 100 procent lustfyllt. Ambitionerna inkluderar 
Kindreds löfte om att till år 2023 ha noll intäkter från skadligt spelande, att uppnå 
en 50/50 könsfördelning inom ledande befattningshavare, samt att all el ska köpas 
in från förnybara källor.  
 
Kindred Group plcs årsstämma hålls den 14 maj 2019 i Stockholm, Sverige.  
 
Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-
direktivet om marknadsmissbruk, MAR. 

 
För ytterligare information: 
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116 
 
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 24 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.  
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