
 

 

 

   
 
Malta 7 maj 2019 

 
William Hill lanseras i Sverige 
 
I november 2018 tillkännagav William Hill sin avsikt att förvärva MRG Group, inklusive de kända iGaming varumärkena Mr 
Green och Redbet. Förvärvet slutfördes i mars 2019 och William Hill meddelade sin avsikt att snabbt komma in på den 
reglerade svenska marknaden som ett av de första stegen i en ambitiös internationell tillväxtplan. 
 
För att påskynda lanseringen tog William Hill beslutet att ersätta nyligen förvärvade Redbet.se med WilliamHill.se och inom 
två månader från slutförandet av förvärvet har nu WilliamHill.se lanserats. Den första versionen av produkten är redan 
anpassad för den svenska marknaden. Den erbjuder en sportbok med flera innovativa funktioner som till exempel ”Bet 
Builder” och ett brett spelutbud på svenska sporter som bland annat travsport, lägre divisioner inom svensk fotboll och 
ishockey, samt bandy, innebandy och vintersporter. Produkten erbjuder även en bred spelportfölj med kasino slots och 
live-kasinospel från branschledande leverantörer. Spelarna kan även välja mellan live-kasinospel som endast finns 
tillgängliga hos William Hill, exempelvis det exklusiva Vegas Speed Roulette samt storsatsningar som Monopoly Live och 
Lightning Roulette. 
 
Patrick Jonker, MD William Hill International, kommenterade; 
 
"Detta en viktig milstolpe på William Hills internationella resa. Genom ett starkt samarbete mellan våra team på Malta, i 
Storbritannien och i Sverige har vi nu lanserat William Hills första licensierade marknad sedan Italien 2011. Vi är stolta över 
att kunna erbjuda våra spelare en fantastisk spelarupplevelse med en av marknadens starkaste och bredaste Kasino och 
Live-Kasinoprodukter. Efter denna initiala lansering ser vi fram emot att fortsätta utvecklingen av produkten med flera nya 
och spännande funktioner under kommande månader." 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Patrick Jonker, Managing Director William Hill International 
patrick.jonker@mrgreen.com 
+356 99749931 
 
Rikard Rinaldo, Communication Director William Hill International 
Rikard.rinaldo@mrgreen.com 
+356 99399293 
 
 
 
Om William Hill 
William Hill PLC är ett av världens ledande odds- och online-spelbolag, med över 16 000 anställda. Dess ursprung är i 
Storbritannien där det grundades 1934, och där det är noterad på Londonbörsen. Merparten av den årliga intäkten på 2,1 
miljarder dollar kommer fortfarande från Storbritannien, där de har en nationell närvaro av licensierade oddsspelsbutiker 
och är en av de ledande online-tjänsterna för odds och kasino. År 2012 etablerades William Hill USA med fokus på 
oddsspelsbutiker och mobila speltjänster i Nevada, vilket idag är den största oddsspelsverksamheten i USA. William Hill US 
(www.williamhill.us) driver för närvarande 114 race- och sportböcker i Nevada och delstatens ledande mobilapp för 
oddsspel. William Hill är verksamma i New Jersey på Monmouth Park Racetrack, Ocean Resort Casino, Tropicana Atlantic 
City samt online med William Hill New Jersey oddsspelsapp. William Hill har också licens för oddsspel i flertalet kasinon i 
Mississippi, West Virginia, Pennsylvania och Rhode Island och är exklusivt ansvariga för riskhantering för sportslotteriet i 
Delaware. William Hill har också licens för verksamhet i Bahamas, Italien, Spanien och Sverige. Efter förvärvet av MRG 
Group i mars 2019 drivs idag William Hills internationella verksamhet från Malta. William Hills Gibraltar hubb fortsätter att 
fokusera på den brittiska marknaden. 
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