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Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 13 december 2021 
  
  

Kindred Group får erkännande för sitt arbete 
mot klimatförändringar  
  
Kindred Group har tilldelats betyget B från CDP, tidigare Carbon Disclosure Project. 
CDP är en ideell välgörenhetsorganisation som driver en världsledande plattform för 
kartläggning av arbetet mot klimatförändringar. Att agera på klimatförändringarna har 
aldrig varit viktigare, och rapporteringen av klimatdata via CDP:s plattform förbättrar 
medvetenheten genom mätning och att öppet dela med sig av information. Det stödjer 
i sin tur en effektiv hantering av växthusgasutsläpp och klimatrisker.   
  
För andra året i rad har Kindred tilldelats betyget B i CDP:s utvärdering av arbetet mot 
klimatförändringar. Bedömningen ser till Kindreds insatser inom styrning, rapportering av 
data och initiativ för minskning av koldioxidutsläpp. Betygintervallet går från A till D, där A 
är bästa möjliga betyg. Kindreds CDP-betyg vittnar om koncernens förmåga att övervaka 
och kvantifiera sina koldioxidutsläpp. 

"Vi är mycket stolta över att behålla vår B-betyg. Det återspeglar det hårda arbete vi har 
lagt ned på initiativen för minskade utsläpp och vikten av rapportering av data. 
Näringslivet har en viktig roll att spela i att bekämpa klimatförändringarna och vi är fast 
beslutna om att göra vår del för planeten. CDP-betyget ger oss en ökad förståelse för hur 
vi kan fortsätta att förbättra oss" säger Anna Jein, hållbarhetschef på Kindred Group. 

Under 2022 kommer Kindred att skala upp sitt klimatarbete ytterligare, bland annat genom 
att uppdatera företagets klimatmål i linje med Science Based Target-metoden för att 
uppfylla målen i Parisavtalet. Ambitionen är därtill att få klimatmålen oberoende 
validerade av Science Based Targets-initiativet, ett samarbetsinitiativ som har skapats för 
att driva på ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn. Kindred kommer också att 
utveckla konsekventa klimatrelaterade finansiella riskupplysingar enligt Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) riktlinjer. 

Läs mer om Kindreds hållbarhetsambitioner och arbete här.  

  
För ytterligare information:  
Anna Jein, Sustainability Manager 
+45 5373 7030  
anna.jein@kindredgroup.com 
 
Maria Angell-Dupont, External Communications Manager 
+46 721-651517 
press@kindredgroup.com 
  
  
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 30 miljoner kunder via något av de 9 
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varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare 
av European Gaming and Betting Association (EGBA) samt 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.   
  
Nasdaq Stockholm, KIND-SDB   
 

 
 

 


