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Kindred Group plc inleder ett samarbete med City, University of London och 
BetBuddy för att undersöka hur artificiell intelligens (AI) kan stärka 
beslutsprocessen mot penningtvätt.  
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) inleder ett samarbete med centret för 
maskininlärning vid City, University of London samt BetBuddy, en specialist inom 
dataanalys av spelansvar. Samarbetsprojektet innebär att Kindred stödjer och 
finansierar en filosofie doktor för att undersöka hur djupinlärning och AI-teknik kan 
stärka beslutsprocessen för att bekämpa penningtvätt.  
 

— Det här projektet är ytterligare ett steg i Kindreds arbete att hitta innovativa 
lösningar för att effektivisera och förbättra vår verksamhet. Projektet knyter 
väl an till redan påbörjad forskning inom vårt Kindred Futures-ben där vi 
tittar på hur AI kan stödja arbetet med att hitta avvikande spelarbeteenden, 
säger George Debrincat, Money Laundering Reporting Officer på Kindred 
Group. 
 

— Vi har som en koncern möjlighet att förbättra vårt redan starka anseende 
inom regelefterlevnad genom att använda AI och ”big data” samtidigt som vi 
befäster en säker och trygg spelmiljö för våra kunder, fortsätter George 
Debrincat. 
 

— Vi är haft nöjet att samarbeta med BetBuddy sedan 2014 och ser nu fram 
emot att arbeta med Kindred i detta projekt. Det är glädjande att se våra 
modeller och teorier sätts på prov i ett givande samarbete som även driver 
ny forskning med möjlighet att förbättra människors liv, säger professor 
Artur Garcez, chef för Citys center för maskininlärning.  
 

— Vi är väldigt glada att få samarbeta Kindred som är vida respekterade som 
innovatörer inom spelaransvar online. Vi är också nöjda att kunna fortsätta 
vårt långtgående samarbete med professor Garcez och hans 
forskningsteam som är respekterade över hela världen och erkända ledare 
inom maskinlärning samt förståelse hur AI kan appliceras, tillägger Simo 
Dragiceciv, vd för BetBuddy. 

 
 

  

http://www.kindredgroup.com/
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For ytterligare information: 
George Debrincat, MLRO Kindred Group 
George.debrincat@kindredgroup.com  
 
Simo Dragicevic, vd BetBuddy  
+44 20 7193 6896 
simo@bet-buddy.com  
 
 
 
Om Kindred Group 
 
Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och 
digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 13 varumärken som erbjuder tjänster till 16.9 miljoner kunder över hela 
världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, 
samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för 
konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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