
 
 
 
 
 
 
Malta 23 oktober 2017 
 

Mr Green är Celtic FC:s officiella kasinopartner. 
 

Den prisbelönta online-speloperatören Mr Green har ingått avtal med den skotska 
mästarklubben Celtic FC som gör Mr Green till klubbens officiella kasinopartner. Avtalet 
löper under två år. 
 
För Mr Greens kunder är kanske den mest spännande delen av partnerskapet det exklusiva kasinospelet som 
Mr Green kommer att utveckla. Spelet kommer att innehålla såväl nuvarande superstjärnor som 
klubblegender. Mr Greens kunder kommer även få chansen att tävla om VIP-upplevelser på klubbens 
träningsplats Lennoxtown samt biljetter till Celtics matcher under hela säsongen 2017/18. 
 
Samarbetet blir Mr Greens första partnerskap i Skottland efter framgångsrika relationer med Wigan Athletic 
och Bohemian FC. Mr Green kommer att synas både på skärmar vid Celtics matcher och på Celtics mobila och 
stationära hemsidor. 
 
Gordon Kaye, chef för affärsutveckling på Celtic, kommenterar: 
 
"Vi är mycket glada över partnerskapet med Mr Green. Vi är övertygade om att båda parterna gynnas av 
kontakten med Celtics fans, och att vi kommer att ha nytta av samarbetet både på arenan och runt om i 
Storbritannien." 
 
Celtic är kända som ”de oslagbara” och avslutade förra säsongen obesegrade i 47 liga- och cupspel. De vann 
även Scottish Premiership, Scottish Cup and Scottish League Cup. Klubben firar 100 år som klubb och att det är 
50 år sedan de vann europamästerskapet i Lissabon. 
 
Jesper Kärrbrink, VD på Mr Green Ltd, kommenterar: 
 
"Det är roligt att kunna samarbeta med en klubb av denna kaliber. Celtic FC har en av världens största grupper 
av fans och vi är mycket imponerade av hur laget ständigt presterar på högsta nivå. Det råder inget tvivel om 
att vi har hittat en perfekt samarbetspartner." 
 
Kasinospelet som baseras på Celtics varumärke planeras släppas i början av 2018 och kommer att vara 
exklusivt för Mr Green.  

 
 

För mer information: 
Jesper Kärrbrink, VD, Mr Green Ltd 
Jesper.Karrbrink@mrgreen.com 
+356 99100139  

Mr Green Ltd erbjuder kasinospel, odds och live kasino online. Mr Green har vunnit åtskilliga internationella utmärkelser 
som IGA Operator of the Year tre år i rad (2013, 2014 och 2015), Mobile Operator of the Year 2016 och Online Gaming 
Operator of the Year 2017. Mr Green Ltd är ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co AB som är noterat på Nasdaq 
Stockholms huvudlista. 
 

Looking for Entertainment? 

mailto:Jesper.Karrbrink@mrgreen.com

