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PRESSMEDDELANDE 

Mr Green nylanserar kasinosajten Garbo 

Garbo ska positioneras som smart, skarp och samtida. Nylanseringen av 
Garbo startar i Sverige och den omgjorda spelsajten - som är byggd för 
mobila användare - har ett brett utbud av kasinospel.  

”Vi bedömer att Garbo har potential att precis som Mr Green bli ett starkt globalt 
varumärke”, säger Per Norman, VD för Mr Green & Co. ”Det här är en 
kostnadseffektiv introduktion eftersom vi använder Mr Greens kompetenser, 
digitala kunskaper och leverantörsrelationer. Den första versionen av Garbo är 
byggd för mobila användare och använder samma teknikplattform som Mr Green, 
vilket ger betydande stordriftsfördelar.” 

Sajten www.garbo.com leds av Oskar Mühlbach som kom till Mr Green i början av 
2016. Han har tidigare bland annat varit med och byggt upp e-handelssajterna 
Footway och Lensway. Teamet kring Oskar Mühlbach utgörs av fyra personer som 
bland annat ansvarar för Garbo. 

”Det känns fantastiskt att få nylansera Garbo”, säger Oskar Mühlbach. ”Garbo 
kommer att ha en smart, skarp tonalitet, Garbo kommer att vara rolig och 
samtidigt personlig. Visserligen finns det ett stort antal mobila spelsajter på den 
svenska marknaden men tack vare Garbos ibland provokativa profil tror jag att 
det finns en lucka som Garbo kan fylla.” 

Mr Green förvärvade kasinosajten Garbo 2014. Sajten har legat i malpåse i väntan 
på att Mr Green skulle bli färdig med utvecklingen av sin nya teknikplattform. 
Plattformen blev klar under förra året och då började Oskar Mühlbach och hans 
team att dra upp planerna för nylanseringen av Garbo under 2017. Startskottet 
för den första versionen av Garbo har nu gått i Sverige och kasinosajten ska 
senare introduceras också på andra marknader. 

För ytterligare information kontakta gärna: 
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91 
per.norman@mrg.se 
Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72 
ase.lindskog@mrg.se 
 
Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda 
underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 
2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett 
starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 
anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den 
operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och 
Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq 
Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se. 
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