
 

Kindred Group plc, Level 6, 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. 

 

Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 22 april 2021  
  
  
Kindred Group tilldelas licens i Virginia 
  
  
Kindreds strategi för USA går in i en nästa fas när bolaget adderar Virginia till listan 
över framgångsrika intåg på den amerikanska spelmarknaden. Unibet kommer snart att 
kunna erbjuda kunder i Virgina en förstklassig sportboksupplevelse online. 
  
Kindred Groups varumärke Unibet  har tilldelats  en licens som ger direktåtkomst till 
marknaden för mobil sportvadhållning i Virginia. Efter framgångsrika lanseringar i New 
Jersey, Pennsylvania och Indiana samt med undertecknade överenskommelser för 
ytterligare åtta delstater kommer Virginia att bli nyckelstaten i Unibets expansion på 
östkusten. Virginia är en av de största delstaterna på den amerikanska marknaden och 
mobil sportvadhållning förväntas uppgå till över 370 miljoner dollar i årsomsättning. 
 
”Vi är glada över att kunna lägga till Virginia till den allt längre listan över delstater där 
Unibet och Kindred Group etablerar sig samtidigt som vi fortsätter vår expansion på den 
amerikanska marknaden. Vårt mål är att inom kort gå live och vi förväntar oss samma 
framgångar i Virginia som vi sett i New Jersey, Pennsylvania och Indiana”, säger Manuel 
Stan SVP US, Kindred Group.  
 
”Vi är tacksamma över att Virginia Lottery har valt att tilldela oss en av de sju fristående 
mobila sportvadhållningslicenserna i en mycket hård konkurrens med många andra 
operatörer. Vi ser fram emot att öppna ett kontor i Virginia, som tillsammans med våra 
kontor i New York och New Jersey kommer att fungera som vår tredje hub i USA. Vi ser 
med spänning fram emot vår fortsatta resa i vad vi tror kommer att bli den största 
spelmarknaden i världen”, avslutar Stan. 
 

Kindred Group kommer att fortsätta att utöka sin närvaro i USA på de marknader som har 
förutsättningar för att upprätthålla en hållbar företagsmodell. 

  
För ytterligare information:  
Manuel Stan, SVP US, Kindred Group  
manuel.stan@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 
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.   
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