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Kindred Group pressmeddelande 
 
Malta, 8 september 2020  
 
 
Kindred fortsätter expansionen i USA med avtal i 
Illinois och Ohio på tur 
 
 
Kindred fortsätter expansionen i USA genom att ingå avtal med Penn National Gaming 
vilket kommer ge Kindred tillgång till spelmarknaden i Ohio och Illinois för både online 
vadhållning och online spel. Avtalet träder i kraft efter att tillämpliga lagar är godkända 
och när båda parter erhåller de spellicenser som behövs för att kunna fullfölja avtalet.  
 
Efter framgångarna i New Jersey, Pennsylvania och Indiana öppnar Kindred upp för vidare 
expansion på den amerikanska marknaden genom att signera ett avtal med Penn National 
Gaming vilket ger tillgång till spelmarknaden i både Ohio och Illinois. Avtalet, som gäller 
varumärket Unibet, ger Kindred möjlighet att ansöka om licens i Illinois, genom Argosy 
Casino Alton, och genom Hollywood Casino i Ohio. Avtalet sträcker sig över en tio-års-
period 
 
”Att utöka vår närvaro i USA genom etableringen av Unibet i Illinois och Ohio är väldigt 
spännande. Vi fortsätter på vår resa mot det som vi är övertygade om kommer bli 
världens största spelmarknad. Genom att addera Illinois och Ohio på listan tillsammans 
med New Jersey, Pennsylvania, Iowa och Indiana visar vi att vi menar allvar med att 
etablera Unibet på den amerikanska spelmarknaden. Illinois är, till befolkningen, en av de 
största staterna i USA och det är här vi planerar att lansera Unibet härnäst”, säger Manuel 
Stan, SVP Kindred US.  
 
Kindred Group kommer att fortsätta att utöka sin närvaro i USA på de marknader som har 
förutsättningar för att upprätthålla en hållbar företagsmodell. Kindred avser att 
använda Pala Interactives digitala spelplattform och integrera den med Kambis sport 
betting-plattform.   
 
För ytterligare information: 
Manuel Stan, SVP Kindred US 
+1 702 333 5360 
manuel.stan@kindredgroup.com 
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+46 721 651 517 
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Om Kindred Group 
 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred 
Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 11 varumärken 
som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,700 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.  
 
Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  
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