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Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 07 november 2022   
  
Kindred erbjuder Gamban för franska kunder  
 
Kindred stärker sin ambition att noll procent av intäkterna ska komma från osunt 
spelande. Detta genom att bli den första onlinespeloperatören som erbjuder spelare i 
Frankrike möjligheten att blockera åtkomst till alla onlinespelsajter på sina enheter med 
mjukvara från Gamban. Kindred sponsrade också översättningen av verktyget till 
franska för att göra det så tillgänglig som möjligt. 

Kindred Group plc (Kindred) kommer, genom sitt varumärke Unibet, att vara den första 
operatören i Frankrike som erbjuder Gamban till alla spelare som väljer att stänga av sig 
från Unibets plattform, med start 10 november. I linje med Kindreds ambition att uppnå noll 
procent intäkter från osunt spelande, är detta, utöver Kindreds egna verktyg för ansvarsfullt 
spelande. ett tillägg för Unibets spelare i Frankrike,  Gamban utformades för spelare som 
befinner sig i en situation där de förlorat kontrollen och erbjuder dem en lösning att 
blockera spelsajter online på alla deras personliga enheter. Det är nu ett av de mest 
effektiva verktygen för att hjälpa spelare att behålla kontrollen. 

”Vi vill att spel ska vara en källa till underhållning. Som en speloperatör som verkar online 
tar vi vårt ansvar gentemot våra spelare på största allvar och vill förse dem med de mest 
effektiva supportverktygen på marknaden. Detta är vad partnerskapet mellan Unibet och 
Gamban handlar om, och vi uppmuntrar alla speloperatörer att använda denna lösning för 
att göra den mer tillgänglig i Frankrike”, säger Mathieu Drida, General Manager Frankrike, 
Kindred Group.  
  
Då Gamban inte var tillgängligt på franska, finansierade Kindred dess utveckling och 
översättning för att göra verktyget allmänt tillgänglig för franska spelare. Även om det är 
möjligt att blockera sig från de 17 licensierade operatörerna i Frankrike, erbjuder Gamban 
en mycket bredare täckning, vilket tillåter spelare att blockera mer än 60 000 
onlinespelsajter, inklusive olicensierade operatörer. 
 
"Vi är mycket glada över att få hjälpa Kindred på deras resa mot noll procent i intäkter från 
osunt spelande. Kindreds frivilliga åtagande att erbjuda Gamban gratis i Frankrike innebär 
att tillgänglig blockeringsmjukvara ytterligare kan skydda de som skadas av spel från 
olicensierade operatörer utanför bestämmelsernas omfattning. Kindreds engagemang för 
en sundare spelupplevelse har lett till att de valt Gamban att samarbeta med, vilket 
illustrerar tillförlitligheten hos vår lösning för att skydda spelare och arbeta mot att 
förbättra branschens hållbarhet.” avslutar Stephen Aupy, VP of Partnerships Gamban. 
 
 
För ytterligare information:  
Maria Angell-Dupont, External Communications Manager at Kindred Group  
press@kindredgroup.com  
+46 721 651 517  
   
  
Om Kindred Group  
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och 
Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder 
via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har mer än 2.000 medarbetare globalt och är 
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medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International 
Betting Integrity Association). Kindred Group 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   
 
 


