
Paf vinner spelansvarspris i Spanien
Det åländska spelbolaget Paf har av den spanska branschorganisationen Jdigital tilldelats pris för årets bästa spelansvarsinitiativ 2016.

Paf tilldelas priset för det egenutvecklade spelansvarsystemet “Radar” som söker efter och identifierar onlinekunder i riskzonen för spelrelaterade problem
och spelberoende. De kunder som identifieras genom systemet kontaktas och erbjuds stöd och hjälp. Systemet finns tillgängligt på samtliga Pafs
spelsajter.

“Vi är oerhört stolta över priset och ser det som ett kvitto på att Paf.es är branschledande inom spelansvar och socialt ansvarstagande. Spelansvar är något
som genomsyrar vår verksamhet och vi är av tron att spelansvar är något som skapar långsiktiga kundrelationer och lojalitet bland våra spelare”, säger Albin
Tiusanen, Spanienchef på Paf.

Jdigital (Asociación Española de Juego Digital) är en ideell intresseorganisation som företräder den spanska spelindustrins operatörer, leverantörer och
spelare. Sedan 2014 delar organisationen ut priser till den spanska spelindustrins aktörer inom ett tiotal olika kategorier på den årligen återkommande
branschgalan Premiosegaming.es. I år gick galan av stapeln den 10 mars i Madrid, där Paf.es tilldelades priset i kategorin “Bästa spelansvarsinitiativet”.

“Priset visar att vi är på rätt väg. Men vi nöjer oss inte med det, utan vi vill alltid bli ännu bättre och fortsätter därför vårt ständig pågående och fokuserade
arbete med spelansvar och socialt ansvarstagande”, säger Daniela Johansson, spelansvarschef på Paf.

Mer information finns på www.premiosegaming.es och www.jdigital.es.

Mer om Paf

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande den
främsta anledningen till att företaget finns till. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 150 spel på internet. Paf bedriver också en



främsta anledningen till att företaget finns till. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 150 spel på internet. Paf bedriver också en
omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300 spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön, i Paf Casino på Åland och Casino
Sunborn i Gibraltar. Paf erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge företagets kunder glädje och underhållning. Under 2014 hade Paf-
koncernen en omsättning på 98,1 miljoner euro med en vinst på 17,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 21 miljoner euro. Paf-
koncernen har närmare 400 anställda, huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland och kunderna finns bland annat i Finland, Sverige, Estland, Spanien och
Italien. Mer information finns på www.paf.com.
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