
Paf prisas som det mest ansvarstagande spelbolaget på den
nordiska marknaden

Åländska Paf har återigen utsetts till det mest socialt ansvarsfulla spelbolaget. Den här gången får Paf priset i konkurrens med alla
internationella spelbolag som är aktiva i de nordiska länderna.

Juryns bedömning baseras på de insatser och förbättringar spelbolagen har gjort under det senaste året. I ansökan som vi skickade till juryn
lyfte vi bland annat fram följande:

Graferna över kundens vinster/förluster som visas när kunden loggar in på sitt spelkonto.

Testerna som vi har gjort med kunder där vi har jämfört kunder som sätter en spelgräns med kunder som inte gör det.

Forskningssamarbetet med Stockholms Universitet.

Utvecklingen av vår så kallade Radarprocess i vilken vi upptäcker negativt spelbeteende och vidtar åtgärder för att hjälpa kunderna
begränsa sitt spelande till en hållbar nivå.

Konkurrensen på den nordiska marknaden är stenhård. Exempelvis i Sverige är flera hundra spelbolag aktiva.

 - Det viktigaste är vad vi konkret gör för våra kunder. Men priset är ett bra kvitto på att vi fortsätter att vara det ledande bolaget i branschen
och det ger oss ytterligare styrka att fortsätta att utveckla våra metoder, säger Pafs vd Christer Fahlstedt.

Pafs spelansvarschef Daniela Johansson tog emot priset på galan (se bifogat foto).

- Jag är glad och stolt. Vi ser spelansvaret som en differentiator, något som skiljer oss från konkurrenterna. Vi tror att många kunder hittar till
oss på grund av att vi är ett tryggare alternativ. Dessutom får vi långa och hållbara relationer till kunderna när vi hjälper dem att spela på en
rimlig nivå, säger hon.



Priset delades ut under en gala på Malta, EGR Nordic Awards, tisdagen den 17 januari. Åtta spelbolag var nominerade till utmärkelsen.
Mer info här: https://www.eiseverywhere.com/ehome/207783/466477/

För drygt två år sedan fick Paf sin första internationella utmärkelse (EGR Award). Då var det i konkurrens med spelbolag på samtliga
marknader i Europa.

För mer information kontakta:

Daniela Johansson, Chief Responsibility Officer
+358 457 5759 181
daniela.johansson@paf.com

Anders Sims, Director of Communications
+358 457 3428228
anders.sims@paf.com

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande
syftet med Pafs verksamhet. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 200 spel på internet inom spelkategorierna slots, kasino, poker,
odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord på fartyg på
Östersjön, i Paf Casino på Åland och Casino Sunborn i Gibraltar. Paf erbjuder bolagets kunder underhållning i form av penningspel i en säker, social och
ansvarsfull miljö.

År 2015 omsatte Paf-koncernen 110,0 miljoner euro och genererade en vinst på 22,7 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 20 miljoner
euro. Koncernen har närmare 400 anställda, huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland och kunderna finns bland annat i Finland, Sverige, Estland, Spanien
och Italien. Paf är licensierade och kontrollerade av Ålands landskapsregering. Mer information finns på www.paf.com.


