
Paf blir unik medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER)
SPER består av aktörer med tillstånd att bedriva spel på den svenska marknaden, exempelvis Svenska Spel och ATG. Åländska Paf är det
första bolaget utan tillstånd som blir välkomnat i Spelbranschens Riksorganisation, som stödmedlem.
- Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit upptagna som stödmedlemmar. Tillsammans blir vi en starkare kraft i arbetet för en etisk och
hållbar spelmarknad, säger Pafs vd Christer Fahlstedt.

Paf har mycket gemensamt med de övriga medlemmarna.
- Vi finns alla till för ett gott ändamål och ligger långt framme när det gäller konsumentskydd.

Hösten 2016 lämnade Paf Branschföreningen för Onlinespel (BOS), som består av de största internationella spelbolagen, med sin
huvudsakliga verksamhet på Malta.

Paf var en av grundarna av BOS, med syftet att jobba för en omreglering på den svenska spelmarknaden.
- Det målet ser det ut som att vi kommer att nå. Vi klev av eftersom vi inte hade samma agenda som övriga bolag i BOS, säger Christer
Fahlstedt.

- Pafs mål är att omregleringen ska ställa höga krav på operatörerna gällande konsumentskydd. Därför är medlemskapet i SPER ett naturligt
och viktigt steg för oss.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från Spelbranschens Riksorganisation.

För mer information vänligen kontakta:

Christer Fahlstedt, vd, Paf
christer.fahlstedt@paf.com
+358(0)40-6329990

Anders Sims, kommunikationsdirektör, Paf
anders.sims@paf.com
+358(0)457-3428228

FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden.
Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska
Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportslotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar
spelmarknad.

FAKTA PAF: Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är
fortfarande syftet med Pafs verksamhet. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet inom spelkategorierna slots,
kasino, poker, odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord
på fartyg på Östersjön och Nordsjön, i Paf Casino på Åland och Casino Sunborn i Gibraltar. Paf erbjuder bolagets kunder underhållning i form av
penningspel i en social och ansvarsfull miljö.

År 2015 omsatte Paf-koncernen 110,0 miljoner euro och genererade en vinst på 22,7 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 20 miljoner
euro. Koncernen har närmare 400 anställda, huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland och kunderna finns bland annat i Finland, Sverige, Estland och
Spanien. Paf är licensierade och kontrollerade av Ålands landskapsregering. Mer information finns på  www.paf.com .


