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Pressmeddelande   Malta den 20 oktober 2016 
 

 
Unibet Group presenterar samarbete med FIFAs dotterbolag Early 
Warning System GmbH 
 
Unibet Group har tecknat ett samarbetsavtal med Early Warning System GmbH (EWS) 
för att öka integriteten inom sport och spel. Avtalet stärker samtidigt samarbetet 
mellan Unibet Group och FIFAs Early Warning System. 
 
Unibet Group har tecknat ett samarbetsavtal med FIFAs dotterbolag Early Warning System GmbH 
(EWS) för att fortsätta arbetet med att öka integriteten inom sport och spel. Unibet Group kommer att 
utbyta information med EWS, samt samarbeta för att förebygga och utbilda i frågor som rör integritet 
inom sport och spel.   
 
Eric Konings, Sports Betting Integrity Officer hos Unibet Group förklarar: “Matchfixning är ett hot mot 
fotbollen, mot vår bransch och mot oss som bolag. Nyckeln till att få bukt på detta problem är 
samarbete mellan alla relevanta intressenter, och därför är vi glada att få till detta samarbete med 
FIFA. Vi arbetar under principen ser något, säg något, där detta samarbete gör det möjligt för oss att 
snabbt meddela FIFA om vi upptäcker något som kan påverka sportens integritet negativt. Det är ett 
viktigt led i arbetet att hålla både sport och vår plattform ren från kriminell aktivitet.” 
 
Early Warning System GmbH har sedan 2006 hjälpt FIFA att motverka, upptäcka och utreda 
manipulation av matcher. EWS är en integrerad del av FIFAs Integrity Initiative med målet att skydda 
fotbollens integritet samt bistå i implementeringen av FIFAs integritetsprogram. Att dela information 
med spelbolag är ett effektivt sätt att upptäcka match-manipulation. Samarbetet med Unibet Group, ett 
ansett globalt spelbolag med omfattande kunskap om att identifiera potentiell match-manipulation, 
stärker EWS arbete med att skydda fotbollens integritet ytterligare. 
 
  
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Eric Konings, Sports Betting Integrity Officer hos Unibet Group 
Mobil +44 7720 497176 
eric.konings@unibet.com 
 
 
Om Unibet Group 
Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder 
spel på 20 olika språk till över 15,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group 
är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och 
granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt 
spelande. 
 
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup  

 

 
 


