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PRESSMEDDELANDE 
 

Mr Green utsedd till Årets socialt ansvarstagande 
bookmaker  
 
Mr Green har fått den prestigefulla titeln Årets socialt ansvarstagande 
bookmaker — Socially Responsible Bookmaker of the Year 2017 — vid SBC 
Awards i London. 
 
Motiveringen till priset är Mr Greens branschledande initiativ inom Green Gaming.  
Mr Green har i år lanserat sitt unika Green Gaming prediktiva verktyg för sina 
kasinospelare. Ett liknande verktyg kommer att utvecklas för sportboksspelarna under 
2018. 
 
Green Gaming-verktyget ger spelarna möjligheten att få ökade insikter om sitt eget 
riskbeteende. Samtidigt ger verktyget Mr Green bättre möjligheter att upptäcka när 
sunda spelare har blivit riskspelare och kan justera sina erbjudanden och 
kommunikation till den enskilda individens riskbeteende. Spelare som uppvisar ett ökat 
riskbeteende kan bli rekommenderade att sätta olika gränser för sitt spelande eller att 
avstå från spelande under en period. Mr Green avstår också från att rikta erbjudanden 
till kunder med högt riskbeteende.    
 
Verktyget har utvecklats tillsammans med Sustainable Interaction och Sebastian 
Gassner. Sustainable Interaction är baserat i Lund och specialiserat på att utveckla 
självhjälpprogram och diagnostiska verktyg inom ansvarsfullt spelande och psykosocial 
hälsa. Sebastian Gassner är expert inom teknisk utveckling av ansvarsfullt spelande. 
 
Mr Green har också höga ambitioner för utbildning och träning av alla sina medarbetare 
inom bland annat riskbeteenden för att ge bättre stöd och råd till spelare med 
riskbeteenden. 
 
”Priset är en viktig milstolpe i vårt arbete med Green Gaming”, kommenterar Jesper 
Kärrbrink, VD för Mr Green Ltd. ”Det visar att industrin tror på Green Gaming och 
förstår hur viktigt det är.” 
 
”Det ska vara tryggt att spela hos oss och Green Gaming har varit en av hörnstenarna i 
vår strategi sedan företaget grundades 2007”, kommenterar Per Norman, VD för Mr 
Green & Co. ”Vi har höga ambitioner och vill att vårt varumärke ska förknippas med 
Green Gaming. Jag är mycket stolt över våra medarbetare och vad de har åstadkommit 
under det senaste året. Jag ser fram emot vårt fortsatta arbete med Green Gaming.” 
 
  

http://www.mrg.se/
http://www.sbcnews.co.uk/
http://www.sbcnews.co.uk/


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 220 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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