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MRG går med i den europeiska organisationen 
för spel och betting (EGBA) 

MRG har gått med i den europeiska organisationen för spel och betting 
(EGBA). Det är en Brysselbaserad branschorganisation som representerar 
ledande iGaming operatörer vilka är etablerade, licensierade och reglerade 

inom EU. EGBA arbetar tillsammans med nationella myndigheter, EU-
myndigheter och andra intressenter för att skapa ett välreglerat och 

attraktivt iGamingerbjudande för EU:s medborgare. 
 
EGBA arbetar för att skapa en säker och trygg digital miljö i Europa för iGaming-

spelare. Föreningen har tagit ledningen för hållbara regleringar inom ansvarsfullt 

spelande. Alla EGBA-medlemmar måste till exempel genomgå revision av efterlev-

naden av the CEN Workshop Agreement on Responsible Remote Gambling 

Measures.  

MRG delar EGBA:s syn att industrin tillsammans måste skapa en säker 

och trygg digital miljö för iGamingspelare i Europa, säger Per Norman, 

VD för MRG. Green Gaming har varit en central del i vår strategi allt 

sedan koncernen grundades och vi är entusiastiska över att nu vara 

med och bidra till utvecklingen av mer Green iGaming-tjänster i Europa. 

Idag representerar EGBA:s medlemmar tillsammans mer än 20 miljoner 

konsumenter inom EU. Efterfrågan från de digitala konsumenterna i Europa på 

attraktiv, innovativ underhållning fortsätter dessutom att öka från år till år.  

Vi är mycket glada över att MRG har anslutit sig till EGBA-familjen och 

vi ser fram emot att arbeta nära dem för att skapa en öppen, 

välreglerad marknad för onlinespel inom EU och EES, säger Maarten 

Haijer, EGBA:s generalsekreterare. MRG har en stark profil inom 

ansvarsfullt spelande och tillsammans ska vi arbeta för att utveckla 

attraktiva, reglerade marknader som kan kanalisera konsumenter och 

erbjuda bra konsumentskydd. Det är en spännande men utmanande tid 

för europeiska operatörer och vi är glada över att ansedda operatörer 

som MRG ser fördelarna med att arbeta tillsammans genom EGBA för 

att möta dessa utmaningar. 
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: 

Per Norman, VD MRG, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrggroup.com 

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, 

ase.lindskog@mrggroup.com 

Barry Magee, Senior Communications Manager, EGBA, tel. +32 255 408 90, 
barry.magee@egba.eu  

 

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tretton 

marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green 

Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, 11.lv, 

Vinnarum, Bertil, MamaMiaBingo, BingoSjov och BingoSlottet. Koncernen omsatte 

1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. MRG har spellicenser i Danmark, 

Italien, Lettland, Malta och Storbritannien samt sportbokslicens i Irland. MRG är 

noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr Green & Co (ticker 

MRG). Läs gärna mer på www.mrggroup.com. 

 

EGBA är en Brysselbaserad branschorganisation som representerar de ledande 

onlinespel- och bettingoperatörerna bet365, Bet-at-home, BetClic, Betsson Group, 

Expekt, GVC Holdings PLC, Kindred Plc, MRG, och ZEAL Network vilka är 

etablerade, licensierade och reglared inom EU. The Gibraltar Betting and Gaming 

Association (GBGA) och Branschföreningen för Onlinespel (BOS) är associerade 

medlemmar till EGBA. EGBA arbetar tillsammans med nationella myndigheter och 

EU-myndigheter samt andra intressenter för en välreglerad marknad som erbjuder 

en hög nivå av konsumentskydd och tar hänsyn till den digitala ekonomins och 

konsumentefterfrågans verklighet. Idag representerar EGBA:s medlemsföretag 

tillsammans över 20 miljoner europeiska konsumenter och efterfrågan på attraktiv 

och innovativ iGamingunderhållning fortsätter att öka varje år.  
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