Kindred Group pressmeddelande
Malta, 17 oktober 2017

Kindred Futures, innovationsavdelningen inom Kindred Group (tidigare Unibet
Group), annonserar idag ett samarbete med Cockroach Labs för att utveckla
nästa generations databaslösning. Samarbetet skapar förutsättingar för Kindred
att avsevärt förbättra upplevelsen för sina 20 miljoner kunder.
I takt med att Kindred Group fortsättar att växa sin aktiva kundbas ökar avståndet
mellan kunderas enheter och databaserna vilket medför lägre hastighet, prestanda
och tillförlitlighet. Genom samarbetet med Cockroach Labs utvecklas nästa
generations databaslösning vilket förbättrar kundupplevelsen i alla Kindreds
varumärken.
Kindred Futures samarbetar med CockroachDB för att undersöka specifika
utmaningar som Kindred står inför, samt ansvarar för själva utvecklingsarbetet.
Kindred är ett snabbväxande företag inom en reglerad bransch med strikta
dataskyddskrav och utgör därmed en perfekt motpart för CockroachDB. Förutom
Google finns det idag ingen liknande lösning på marknaden och Cockroaches unika
arbetsmetod erbjuder stora möjligheter för Kindred Futures.
Cockroach Labs är bolaget bakom Cockroach DB, den första öppna databasen
byggd för att replikera sig själv globalt och därmed klara databasavbrott. Bolaget
grundades 2015 av tre tidigare Google-medarbetare med Google Spanner som
förebild, men med visionen att göra den tillgänglig för bolag över hela världen.
CockroachDB 1.0 är redo att användas och bolaget stängde nyligen en
investeringsrunda om USD 27 miljoner.
”CockroachDB erbjuer precis den produkt och det team som vi har letat efter för att
förbättra erbjudandet till vår växande globala kundbas. Idag är länder allt mer
beskyddande över sina medborgares data vilket gör att vi behöver en partner som
kan hjälpa oss förbättra vårt erbjudande till våra kunder samtidigt som vi uppfyller
lokala regleringar”, säger Marcus Smedman, CTO på Kindred Group.
”Samarbetet med Kindred har varit instrumentalt i att anpassa vår produkt för
marknaden. Storheten i samarbetet är att det gynnar båda sidor; Kindred hjälper
oss bygga en produkt som passar deras behov samtidigt som de förblir i framkant
inom den tekniska utvecklingen”, säger Spencer Kimball, vd och medgrundare på
Cockroach Labs.
För att läsa mer om Kindred Futures, besök http://www.kindredgroup.com/kindredfutures/
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For ytterligare information:
Chris Batchelor: chris.batchelor@kaper.uk.com or +44 20 3301 2082
Will Mace, Head of Kindred Futures: will.mace@kindredgroup.com or +44 7736 276221
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 20 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.

About Kindred Futures
Kindred Futures is Kindred Group PLC’s innovation arm which launched in 2016 to connect with startups and early
stage businesses. Acting as a value-adding partner for startups, Kindred Futures aims form mutually beneficial
partnerships to explore strategically interesting opportunities arising from technological developments or customer
trends. Kindred Futures is committed to seeking out the most interesting companies and entrepreneurs to transform
the future of gambling. For more information please visit www.kindredfutures.com

About Cockroach Labs
Cockroach Labs is the company behind CockroachDB, the SQL database for building global cloud services. With a
mission to Make Data Easy, Cockroach Labs is led by a team of former Google engineers who have had front row
seats to nearly two decades of database evolution. The company is headquartered in New York City and is backed
by an outstanding group of investors including Benchmark, G/V, Index Ventures, Redpoint, and Sequoia. For more
information, visit us at cockroachlabs.com.
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