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Kindred Group (tidligere Unibet Group) vant Årets Ansvarlige Operatørprisen for andre gang under EGR Nordics fredag. Prisen er en bekreftelse
på gruppens fokus på og investeringer i innovative løsninger på å drive og
forbedre Ansvarlig Spill-forskning og -verktøyer.
En av drivkraftene hos Kindred er kundesentrisitet, og å sikre en trygg og
sikker plattform er en nøkkeldel av dette arbeidet, så å vinne prisen for mest
Sosialt Ansvarlige Operatør er en stor prestasjon for gruppen.
Kindred står bak flere innovative prosjekter for å kontinuerlig utvikle og
forbedre tilnærmingen til ansvarlig spill, og har lagt betydelige ressurser i
samarbeid med forskere, organisasjoner og andre nøkkelpersoner. Et nylig
prosjekt, annonsert av Kindred, er utviklingen av AdBlocker sammen med
Betfilter, et nytt verktøy for å hindre mindreårige fra å bli eksponert for
gambling.
“Jeg er ekstremt stolt av teamet for deres entusiasme, harde arbeid og støtte mens vi
har fortsatt å utvikle ansvarlig spill-området gjennom innovative verktøyer, prosjekter
og samarbeid. De gjør alltid det lille ekstra i alt de gjør, som er tydeliggjort gjennom
denne prisen og andre utmerkelser vi har vunnet opp igjennom årene”, sier Maris
Bonello, Integrity Analytics Manager hos Kindred Group.
“Å vinne prisen for årets Sosialt Ansvarlige Operatør for andre gang er en
sterk anerkjennelse av det harde arbeidet og lidenskapen vårt team legger I
ansvarlig spill og sikkerhet. Siden Unibet ble grunnlagt for mer enn 20 år
siden, har vi utfordret status quo og investert tungt i et trygt og sikkert
spillmiljø for våre spillere,” sier Henrik Tjärnström, Chief Executive Officer his
Kindred Group.
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About Kindred Group
Kindred Group er en av verdens ledende spilloperatører på nett med kundebase over hele Europa og Australia.
Kindred Group tilbyr over 20 millioner kunder spredt over 11 merkevarer god underholdning I et trygt, rettferdig og
bærekfraftig miljø. Firmaet, som har omtrent 1400 ansatte, er registrert på Stockholms Nasdaq Large Cap og er
medlem av the European Gaming and Betting Association (EGBA) og grundleggende medlem av ESSA (sports
betting integrity). Kindred Group får tilsyn og sertifisering av eCogra, som passer på at Anbefalinger om
Forbrukerbeskyttelse og Ansvarlig Spill (2014/478/EU) overholdes. Les mer på www.kindredgroup.com.
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