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Kindred Group pressmeddelande 
 
Malta den 11 februari 2020  
 

Kindred och Caesars Entertainment ingår avtal 
om licenser för flera delstater 
 
Kindred Group har tecknat ett avtal med Caesars Entertainment vilket ger Kindred tillgång till 
delstaterna Indiana och Iowa med möjlighet att addera ytterligare delstater. Avtalet inkluderar 
både sportspel och kasino online villkorat lokala lagförslag och nödvändiga licenser.  
 
Avtalet ger Kindred, under varumärket Unibet, omedelbar tillgång till licenser i Indiana och 
Iowa under en tio-årsperiod vilket blir Kindreds tredje och fjärde delstat i USA efter New 
Jersey och Pennsylvania. I Indiana samarbetar Kindred med Caesars’ Horseshoe Hammond 
Property och i Iowa med Harrah’s Council Bluffs.  
 
”Vi är oerhört glada att ytterligare kunna utvidga vår närvaro i USA tillsammans med en av 
världens mest välkända aktörer inom kasino. Caesars geografiska spridning i USA ger oss 
unika möjligheter att bygga vidare med Indiana och Iowa näst på tur och fler stater som 
väntar. Vi delar även Caesars vision om att erbjuda varje kund en oförglömlig upplevelse”, 
säger Manuel Stan, SVP Kindred US. 
 
Kindreds ledande erfarenhet inom digitalt kundfokus och dataanalys kommer att ge kunder 
tillgång till ett säkert och unikt erbjudande inom sportspel och kasino online.  
 
”I takt med att Caesars Entertainment fortsätter att erhålla lokala tillstånd i flera delstater ser 
vi fram emot att addera Kindred till listan sportspelspartners i utvalda delstater. Caesars kan 
fortsätta att operera sitt egna sportspelserbjudande i dessa delstater under varumärket 
Caesars Sports”, säger Christian Stuart, Executive Vice President för Caesars Entertainment.  
 
Kindred Group fortsätter att investera i tillväxt i USA där förutsättningarna finns för en hållbar 
affärsmodell. Därför har Kindred utvidgat samarbetet med Pala Interactive för att även 
inkludera Indiana och Iowa efter framgångarna i Pennsylvania. Kindred kommer att använda 
Pala Interactives spelplattform vilket innefattar integration med olika tredje part-system, 
däribland Kambi.  
 
 
För ytterligare information: 
Manuel Stan, SVP Kindred US 
+1 702 333 5360 
manuel.stan@kindredgroup.com  
 
Alexander Westrell, Group Head of Communications 
+46 73 7071686 
alexander.westrell@kindredgroup.com 
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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 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 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.  
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