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Stockholm 8 september 2017 

INBJUDAN TILL WEBBSÄND PRESENTATION 

Måndag 11 september kl 09.00 webbsänds presentationen av Mr Greens nya 
prediktiva Green Gaming-verktyg.  
 
Verktyget ger kunderna unika möjligheter att få insikter om sitt riskbeteende. Samtidigt 
får Mr Green en funktion för att hålla koll på att det sunda spelandet inte övergår till något 

osunt. Verktyget har utvecklats av Mr Green och Sustainable Interaction. 
 

Mr Green Ltd:s VD Jesper Kärrbrink och Sustainable Interactions VD Johan Brandsten 
presenterar den nya produkten under ett samtal om Green Gaming. Samtalet leds av den 
fristående moderatorn och omvärldsanalytikern Alexander Crawford. Samtalet beräknas 
pågå i cirka 30 minuter. 
 
Presentationen hålls på engelska och webbsänds live på mrg.se eller på  
http://www.investis-live.com/mr-green/599ecfbde217e30a00388343/hrea 
  
För att ta del av presentationen via telefon ring in på: 
Från Sverige 0200 125 876 
Från UK 020 3059 8125 
Från övriga länder +44 20 3059 8125 
 
Lösenordet för telefonkonferensen är ”Mr Green”.  
 
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och 
registrera dig en stund innan konferensen börjar. 
 
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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