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Kindred tilldelas varning och sanktionsavgift av
Spelinspektionen
Kindred Group har tilldelats en varning och sanktionsavgift om 100 miljoner kronor av
Spelinspektionen för att ha erbjudit incitament i början av 2019 på ett sätt som är oförenligt
med den nya spellagstiftningen.
Spooniker Ltd, ett helägt dotterbolag till Kindred Group (tidigare Unibet Group), har idag
tilldelats en varning och sanktionsavgift om 100 miljoner kronor av Spelinspektionen för att ha
erbjudit kunder ekonomiska incitament som anses strida mot den nya spellagstiftningen.
I beslutet från Spelinspektionen framgår det att en del av Spoonikers erbjudanden, tävlingar
och kampanjer är att anse som ekonomiska incitament och därmed som bonusar. Att erbjuda
dessa var enligt Spelinspektionens mening oförenligt med den nya spellagstiftningen.
Kindred gjorde initialt en annan bedömning av vad som anses vara en bonus och det är dessa
tolkningar som Spelinspektionen haft synpunkter på. Under våren 2019 antog Kindred en mer
restriktiv tolkning av lagen. Kindred kommer att överklaga Spelinspektionens beslut i syfte att
få rättslig vägledning i hur lagstiftningen ska tolkas. Till dess att utdömda varningar och
sanktionsavgifter prövats i domstol och vunnit laga kraft behåller Kindred sin restriktiva
tolkning.
Kindred anser att den nya spellagstiftningen som antogs den 1 januari 2019 är otydlig inom
områden relaterade till kommersiella aktiviteter och har därmed skapat onödig oklarhet.
Kindred välkomnar ökad klarhet i dessa frågor och arbetar ständigt för att förbättra sin
verksamhet för att säkerställa full regelefterlevnad.
Kindreds konsumentskyddsarbete har kontrollerats av eCogra utan anmärkning.
Kindred driver fem spelvarumärken i Sverige: Unibet, Maria Casino, iGame, Bingo.com och
Storspelare.
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, 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 (International Betting Integrity Association),
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

Kindred Group plc, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta
Tel: +356 2133 3532 Fax: +356 2343 1510
Website : www.kindredgroup.com

Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.

