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Kindred Group pressmeddelande 
 
Malta den 15 mars 2021  
 
 
 

Kindred Group publicerar årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning för 2020 
 
Kindred Group plc har idag publicerat årsredovisning samt hållbarhetsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 på företagets hemsida www.kindredgroup.com.  
 
Kindred Groups hållbarhetsredovisning täcker aktiviteter under 2020 och inkluderar fakta, 
siffror, ambitioner och åtaganden inom de fem prioriterade områdena för hållbarhet: 
Ansvarsfullt spelande, bibehålla integritet, bedriva en verksamhet som följer regelverket, 
vara Kindred och bidra till samhället. 
 
Kindred rapporterar framsteg inom de hållbarhetsåtaganden och mål som har satts upp. 
Bland annat har Kindred tagit viktiga steg för att nå ambitionen att noll procent av 
spelöverskottet ska komma från osunt spelande år 2023. Kindred har fortsatt arbetet med 
att minska klimatpåverkan, ingått nya samarbeten och tagit initiativ i de lokalsamhällen 
Kindred är verksamma i, samt fortsatt att utveckla arbetet med mångfald, jämställdhet och 
inkludering. 
 
Under 2020 har Kindred också arbetat fram ett nytt syfte för att bättre återspegla de 
långsiktiga ambitionerna. Kindred har alltid haft målsättningen att vara ledande i att skapa 
en säker och trygg miljö för kunder som ser spel som underhållning. Kindred tror också att 
koncernen har en roll att spela för att bidra till en bättre framtid i de samhällen där Kindred 
verkar. Det nya syftet är därför att “transform gambling by being a trusted source of 
entertainment that contributes positively to society”. Ett viktigt syfte som kommer kräva 
ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter, forskare, partners och branschkollegor. 
 
Som tidigare meddelats hålls Kindred Group plcs årsstämma den 12 maj 2021 i Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116 
 
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 och Australien. Kindred 
Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för nästan 30 miljoner kunder via något av de 9 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,700 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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