
Man från Skåne fick jackpott – vann 41 miljoner
Under onsdagen, den 7 mars, fick en 26-årig man från Skåne jackpott och kammande hem 41 590 436 kr på casinospelet Mega Fortune
Dreams hos spelsajten Unibet som är del av Kindred Group. Det är den fjärde största vinsten som Unibet har delat ut till en svensk spelare.

Jackpott-vinnaren är en 26-årig man från Skåne som till vardags arbetar som säljare. Mannen placerar sig nu på topplistan över de svenskar som har
kammat hem jackpotten i Unibets casino.

– Det känns helt overkligt och jag har nog fortfarande inte riktigt förstått vad som har hänt, säger den lycklige vinnaren.

På frågan om vad mannen ska göra med pengarna, blir svaret:

– Först och främst ska jag ta hand om min familj, sen ska jag sätta mig ner och ta en ordentlig funderare över vad jag verkligen vill unna mig.

Mega Fortune Dreams är det mest populära jackpottspelet i Unibets casino. Vinsten på 41 590 436 kr är den fjärde största som har delats ut till en svensk
Unibet-spelare.

– Under de senaste åren har vi betalat ut en rad storvinster till lyckliga vinnare över hela Sverige. Rekordvinsten ligger på över 67 miljoner kronor och gick till
en kvinna i Dalsland, säger Henrik Holm, pressansvarig på Unibet som är en del av Kindred Group.

För mer information, vänligen kontakta: Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 31, henrik.holm@kindredgroup.com 

Om Unibet           
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 11 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de
största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 20 miljoner kunder. Kindred Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association,
RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup.


