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Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 24 oktober 2022   
  
Kindred fortsätter sin expansion i USA	

  
Kindred fortsätter sin expansion I Nordamerika genom sitt partnerskap med Swinomish 
Tribe. Avtalet tecknat med Swinomish Casino & Lodge i Anacortes, Washington 
sträcker sig över en sexårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. 

Kindred Group plc (Kindred) ingår ett avtal med Swinomish Tribe i Anacortes, Washington 
vilket innebär en lansering av Unibet & Swinomish Sportsbook på Swinomish Casino & 
Lodge i Anacortes, Washington. Efter regulatoriskt godkännande av licensen markerar 
Washington den sjunde delstaten där Unibet är live med sin sportbokprodukt i USA. Den 
inledande fasen av det strategiska partnerskapet omfattar sex år med möjlighet att 
förlänga samarbetet med ytterligare fem år. 

"Vi är mycket glada över vår expansion i USA och att få göra detta tillsammans med 
Swinomish-stammen. Öppnandet av en ’Sportsbook Lounge’ på Swinomish Casino and 
Lodge möjliggör för oss att erbjuda förstklassiga sportspelupplevelse”, säger Manuel Stan, 
SVP North America Kindred Group. 
 
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:  
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 
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.   
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