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Kindred tar nästa steg - går online i Pennsylvania
Ett par veckor efter lanseringen av Unibet Sportsbook Lounge på casinot Mohegan Sun
Pocono i Pennsylvania, öppnar Kindred Group sportbok och casino online. Från och med idag
kan Unibet-kunder få en sportboks- och casino-upplevelse i en hållbar och trygg miljö.
Kindred Group (tidigare Unibet Group) tar nästa viktiga steg på den amerikanska marknaden
genom att lansera både sport-betting och casino online i Pennsylvania. Lanseringen är ett led i
företagets strategi att etablera en tydlig närvaro i vad som troligtvis blir världens största
spelmarknad. Kindred fortsätter att bygga verksamheten med lokal expertis kombinerat med
globalt kunnande för att ge kunderna en förstklassig upplevelse i en hållbar och trygg miljö.
”Efter den framgångsrika lanseringen av vår spel-lounge på casinot Mohegan Sun Pocono, ser
vi nu fram emot att utveckla samarbetet genom ett online-erbjudande. Med detta kan vi
erbjuda Pennsylvania en ledande spelupplevelse med de bästa casino-spelen och en
imponerande sportbok”, säger Manuel Stan, SVP Kindred US.
”Vi är stolta att kunna erbjuda en möjlighet att använda online-produkter inom statens gränser
till våra kunder”, säger Aviram Alroy, Vice President of Interactive Gaming på Mohegan
Gaming & Entertainment. ”Unibet Lounge är ett mycket välbesökt och välkommet tillskott hos
oss här på Mohegan Sun Pocono. Genom vårt strategiska samarbete med Kindred Group har
vi nu möjligheten att förlänga den upplevelsen genom erbjudandet att spela online.”
Efter lanseringen av online casino och sportbok i New Jersey tidigare i år, i samarbete med
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City, är Pennsylvania den andra staten i USA som Kindred
engagerar sig i. Lanseringen av sportbok och casino online sker endast veckor efter
lanseringen av Unibet Sportsbook Lounge på casinot Mohegan Sun Pocono.
“Mohegan Sun Pocono har varit en fantastisk partner inför lanseringen och vi är övertygade
om att detta kommer att vara ett långt och framgångsrikt samarbete med målsättning att
erbjuda Pennsylvania de allra bästa produkterna”, fortsätter Stan.
Kindred har tidigare kommunicerat om samarbetet med Mohegan Sun Pocono och
inträdet i Pennsylvania. Tillsammans med samarbetet med Philadelphia Eagles och
Philadelphia Union ser Kindred denna satsning som ytterligare ett steg i att öka
kännedom och uppmärksamhet kring Unibet i Pennsylvania. Kindred kommer att
använda sig av Pala Interactive´s online spelplattform i Pennsylvania och Kambi’s
sportspelsplattform, vilket tidigare kommunicerats.
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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 26 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 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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