
Om Bethard 

Bethard.com är ett iGaming företag som erbjuder betting på sport och casinospel online. Företaget 

grundades 2012 och består av ett team med passionerade individer som delar visionen om att ta 

betting på sport till nästa nivå. Resan börjar nu.  

Företagets huvudkontor är baserat i St Julians, Malta.  

 

 

 

MALTA 2018.03.27  
 

Zlatan Ibrahimovic blir en del av team Bethard.com 

Bethard.com presenterar idag ett stort steg i sin ambition att skapa Europas ledande varumärke 
inom betting på sport. Den svenske fotbollsikonen Zlatan Ibrahimovic har bestämt sig för att ansluta 
sig till Bethard för att bidra till att förverkliga varumärkets visioner. Förutom att vara en aktiv 
ambassadör för varumärket kommer han engagera sig i den fortsatta utvecklingen av företagets 
kunderbjudande.  
 
”Det här markerar startsignalen för oss. Vi har tagit det djärva beslutet att börja bygga nästa 
generations varumärke inom betting på sport och vi är naturligtvis oerhört glada över att ha Zlatan 
ombord. Finns det någon bättre partner att ha med sig på den här resan än honom?”, säger Erik 
Skarp, en av grundarna och VD för Bethard Group. ”Utöver en enastående varumärkesambassadör, 
får vi en väldigt engagerad delägare som utan tvekan kommer att hjälpa till att driva oss framåt” 
 
Bethard.com är baserat på Malta och är för närvarande licensierade i Malta och Storbritannien. Som 
en del av en aggressiv tillväxtstrategi, söker företaget aktivt licenser i ett antal europeiska länder och 
förväntas finnas på plats i de flesta nyckelmarknader i Europa redan 2020. Partnerskapet med Zlatan 
startar nu och kommer att fortsätta utvecklas under de kommande åren.  
 
”Jag har naturligtvis uppvaktats av många bettingföretag under min karriär men fram till nu inte blivit 
presenterad för något som triggat mig”, säger Zlatan. “Med Bethard var det något som var 
annorlunda. Det är ett företag med svenska rötter, grundarna är från min hemstad och ledningen är 
riktiga utmanare som verkligen vill göra saker annorlunda”. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Erik Skarp, grundare och VD Bethard Group Ltd 
E-post: erik@bethardgroup.com  
 
Jan Lindow, CMO Bethard Group Ltd 
E-post: media@bethardgroup.com 
Telefon: 070 940 58 34 
 

Pressbilder och annan information finns tillgänglig via www.bethardgroup.com/press 

 

 

 

mailto:erik@bethardgroup.com
mailto:media@bethardgroup.com
http://www.bethardgroup.com/press
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpIvVi-TYAhXMkiwKHSsJARkQjRwIBw&url=http://bytcasino.se/casino-recensioner/bethard/&psig=AOvVaw3yzrRZWMoqXDmBMN5WS7FI&ust=1516453498481920

