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Kindred Group Pressmeddelande 
 
Malta, 4 juli 2019  

 
 

Kindred ISO 27001-certifierad för informationssäkerhet 
 

 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) erhåller ISO 27001-certifiering för sin 
hantering av informationssäkerhet av eCOGRA, ett oberoende tillsynsorgan för 
online-spelindustrin. Genom att möta de omfattande kriterierna som standarden 
innebär bevisar Kindred sitt engagemang för att skydda känslig information, 
viktiga tillgångar och konsekvent leverera god service till kunder och 
medarbetare. 
 

- Vi skiljer oss från andra operatörer i branschen genom att leverera en säker 
service till alla våra kunder över hela världen. I vår dagliga verksamhet 
hanterar vi väldigt känslig information och ville att en oberoende 
organisation skulle säkerställa  att våra rutiner är bäst i klassen. Genom att 
uppnå en ISO 27001-certifiering visar vi vårt engagemang för att skydda 
och säkra våra kunders integritet och data, samt att vi har alla nödvändiga 
kontroller på plats för att försäkra att denna strikta standard är 
implementerad i hela verksamheten, säger Henrik Tjärnström, CEO på 
Kindred Group. 
 

ISO 27001:2013 är ett process-baserat tillvägagångssätt, etablerad och 
uppdaterad av ISO, International Organisation for Standardisation. ISO är världens 
största utvecklare för internationella standarder. Genom att implementera och följa 
processen för att efterleva denna standard kan organisationer identifiera, 
kontrollera och eliminera säkerhetsrisker och därmed i slutändan intyga att en 
säkerhetspraxis är antagen inom organisationen. 
 

- ISO 27001-certifieringen är ett bevis för hur dedikerad Kindred Group är för 
att hålla våra kunders och medarbetares information säker och tillgänglig, 
samt upprätthåller deras integritet, menar Henrik Tjärnström. 
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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 1,500 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. 
 
 
 


