
 
 
 
 
 
 
 
Malta 21 mars 2018 
 

Mr Green är internationell partner till ÖTILLÖ Swimrun Världscup och VM. 
 
Mr Green är spelbolaget med stort fokus på ansvarsfullt tänkande sedan starten 2007 och har 
belönats med ett flertal prestigefulla priser för sina satsningar inom Green Gaming. Som en viktig 
del i sin övergripande hållbarhetsstrategi satsar Mr Green Ltd på ett internationellt sponsorskap 
av Världscup och VM i Swimrun. 
 
2017 lanserade Mr Green initiativet #cleantheocean där bolaget samarbetade med Maltas Universitet och The 
International Ocean Institute, IOI. I projektet deltog mastersstudenter inom marin miljökontroll från brittiska 
University of York tillsammans med anställda från Mr Green genom att städa stränderna och vattnen runt 
Malta samtidigt som de samlade in data om havets tillstånd i en akademisk studie kring havsmiljö och 
mikroplaster. 
 
I år ökar Mr Green sina insatser som internationell partner till ÖTILLÖ Världscup och ÖTILLÖ VM. ÖTILLÖ är 
tävlingen som startade den idag snabbaste uthållighetsidrotten Swimrun där deltagarna springer och simmar 
längs en förmarkerad bana. ÖTILLÖ arrangerar idag Världscup och VM med deltagare från fler än 40 nationer. 
De har tidigare uppmärksammats av UD för sina globala kampanjer för renare hav. 
 
Gemensamt kommer Mr Green och ÖTILLÖ fortsätta lyfta frågan om skräp i våra hav genom kommunikations- 
och handlingskampanjen #cleantheocean. ÖTILLÖ kommer inför sina tävlingar runt om i Europa genomföra 
städkampanjer med lokalsamhällen, deltagare och sin egen organisation. Syftet är att plocka skräp i 
närområdet för att belysa hur mycket skräp som slängs i naturen och som sedan hamnar i haven. 
 
Michael Lemmel, Race Director & Grundare till Swimrun, kommenterar: 
 
“Vi är stolta över vårt samarbete med Mr Green då vi får möjlighet att gemensamt lyfta ett viktigt ämne för oss 
då vi är beroende av rent vatten.” 
 
Mr Green stöttar ÖTILLÖ insatser som finansiär samt fortsätter att arbeta med universitetet på Malta samt IOI 
genom lokala städkampanjer för att få bort skräp ur haven och certifiera stränder runt Malta enligt Ocean 
Alliance ’White Flag’ standard. 
 
Jesper Kärrbrink, VD Mr Green Ltd, kommenterar: 
 
”Som ett Maltabaserat bolag är vi oroade av ökningen av plaster i våra hav, som är en viktig del av vårt 
ekosystem. Det känns självklart att vi bidrar till förbättringen av havens hälsa samt att vi bidrar till ökad 
medvetenheten om havets hälsotillstånd. Ett grönt tänk har varit en del av vår affärsstrategi sedan vi 
grundades 2007. Mr Green har höga ambitioner och vill att vårt varumärke ska förknippas med hållbarhet och 
ansvarstagande." 
 
 
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 flera internationella utmärkelser som 

Global Gaming Corporate Responsibility Provider of the Year 2018, IGA Socially Responsible Operator of the Year 2018, 

http://www.mrgreen.com/
https://otilloswimrun.com/
https://www.oacm.group/
https://www.oacm.group/
mailto:Jesper.Karrbrink@mrgreen.com


SBC Responsible Bookmaker of the Year 2017 och IGA 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. 


