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Stockholm 13 september 2017 

PRESSMEDDELANDE 

Mr Green lanserar ny smart sportbok 

Mr Greens nya sportbok erbjuder varje vecka över 17 000 fakta som höjer 
underhållningsvärdet. Sportbokserbjudandet är ensamt i sitt slag och 
innehåller också de nya funktionerna Instant Tennis och Combi Spin Football. 

Mr Greens 17 000 veckovisa faktauppgifter presenteras under ”Bet Assist”-funktionen och 
hjälper kunderna att lägga smartare vad.  

Den unika Instant Tennis-funktionen ger kunderna möjlighet att spela på varje poäng i 
realtid. Det erbjuder en unik kombination av spännande visualisering och de snabbaste 
tennisspelen. Funktionen är utvecklad av Mr Green och i första hand byggd för mobila 
användare.  

Combi Spin Football erbjuder kunderna ett nytt sätt att hitta de matcher som passar dem 
bäst. Kunderna anger vilka odds de föredrar i ett nytt och enkelt gränssnitt varpå matcher 
baserade på deras preferenser snurrar fram. 

Navigeringen har också förenklats och designen uppdaterats. 

De första marknaderna som fått tillgång till den nya sportboken är Storbritannien och 
Irland. Utrullningen fortsätter på Mr Greens övriga marknader under hösten. 

”Vår nya sportbok omfattar alla de fem hörnstenarna i vår affärsstrategi Mr Green 2.0 – 
vårt varumärke, spelupplevelsen, produkten, geografisk expansion samt att vara ledande 
inom Green Gaming. Green Gaming-aspekten är särskilt viktig eftersom vi stöttar 
kunderna i att fatta mer genomtänkta beslut när de spelar. Mr Green har sannolikt den 
första sportboken som verkligen försöker hjälpa kunderna att spela smartare”, säger  
Per Norman, VD för Mr Green & Co. 

Det nya innehållet levereras av Bettorlogic och är baserat på deras analytiska verktyg. 
Combi Spin Football är utvecklat av Mr Green i samarbete med Bettorlogic. 

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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