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Unibet tar sig an sin andra marknad i USA
Kindred Group, genom sitt varumärke Unibet, tar formellt ett kliv in i Pennsylvania och
etablerar sig därmed på sin andra marknad i USA inom loppet av en månad. Unibets
lansering av sportspel i Pennsylvania sker i samarbete med Mohegan Sun Pocono.
Mohegan Sun Poconos heltäckande erbjudande, i kombination med Unibets digitala
kundupplevelse och kapacitet inom dataanalys skapar ett unikt och starkt erbjudande inom
sportspel i Pennsylvania. I början av september öppnade Unibet dörrarna till sin
sportspelsverksamhet i New Jersey samt tillkännagav ett mångårigt samarbete med NHLlaget New Jersey Devils.
-

Vi är mycket glada och stolta över att ingå ett samarbete med Mohegan Sun Pocono
och välkomnar kunder till vår nya sportspelsprodukt. Vi ser fram emot att utvidga vårt
online-utbud i en av de största staterna för sportspel och online-casino. Det är också
viktigt för oss att ha en stark partner som delar våra värderingar och vår passion för
kundupplevelsen. Vi vet att vi tack vare detta samarbete kan erbjuda kunderna i
Pennsylvania en förstklassig och efterlängtad upplevelse inom sportspel och kasino,
säger Manuel Stan, SVP för Kindred i USA.

-

Vi har allierat oss med en av världens främsta sportspel- och kasinooperatör , och kan
nu erbjuda en förstklassig upplevelse för våra kunder samtidigt som vi kan attrahera
nya kunder. Unibets etablering på marknaden är oerhört positivt för Mohegan Sun
men även för staten Pennsylvania, säger Aviram Alroy, vice vd för Interactive Gaming
på Mohegan Gaming & Entertainment.

Sportspelserbjudandet kommer inledningsvis att inkludera NFL, NCAA, NHL, NBA, PGA,
professionell tennis, UFC, rugby, NASCAR, MLS, Premier League-fotboll, La Liga och
Bundesliga. Tillsammans med Kambi som är en världsledande sportboksleverantör kommer
Unibet att erbjuda en förstklassig sportupplevelse.
Som en del i samarbetet kommer Unibet senare i år att lansera sportspel och kasino online i
samarbete med Mohegan Sun Pocono, vilket kommer att vara tillgängligt via Apple och
Androids mobila enheter. Den initiala fasen av samarbetet löper över fem år med möjlighet till
förlängning över ytterligare två femårsperioder.
Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs
marknadsmissbruksförordning, MAR.
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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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