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Kindred och Kambi har kommit överens om att utöka deras nuvarande avtal för 
sportbettingprodukter till att även omfatta New Jersey. Det utökade avtalet 
fördjupar Kindred och Kambis redan starka samarbete.  

 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) har gjort ett tillägg till sitt nuvarande avtal 
med Kambi vilket ger Kindred tillgång till Kambis sportbetting-plattform i New 
Jersey. Detta avtal, tillsammans med avtalet med SG Digital ger Kindred möjlighet 
att erbjuda kunder i New Jersey ett komplett utbud av förstklassiga sportspel och 
kasinoprodukter, allt under varumärket Unibet. 
 
"Vi är naturligtvis väldigt glada över att kunna addera den här sista biten till vårt 
produktutbud för våra kunder i New Jersey. Kindred och Kambi har en lång och 
framgångsrik historia, som kommer utvecklas ytterligare när vi nu förbereder oss 
för att gå in i New Jerseys spelmarknad. Jag känner mig särskilt nöjd över att vi 
äntligen kan erbjuda kunderna i New Jersey en riktigt bra spelupplevelse i en trygg 
och säker miljö", säger Manuel Stan, SVP Kindred US. 
 
"Det långvariga samarbetet mellan Kambi och Kindred fortsätter att leverera en 
stabil sportbettingstillväxt i Europa och andra delar av världen, vilket demonstrerar 
Kambis förmåga att ge visionära operatörer möjlighet att bli marknadsledande. 
Kindred har utnyttjat flexibiliteten i Kambi-plattformen för att utveckla unika och 
differentierade sportbetting-upplevelser för sina spelare. Vi ser fram emot att stötta 
Kindred när de nu även ska erbjuda de amerikanska spelarna detta", säger Max 
Meltzer, Kambi Chief Commercial Officer. 
 
Kindred har tidigare kommunicerat sitt samarbete med Hard Rock Hotel & Casino 
Atlantic City där de har en licens för Casino Service Industry Enterprise. Kindred har 
även initierat ett samarbete med SG Digital för att använda deras Open Platform 
System (en plattform för att hantera spelarkonton) och Open Gaming System (en 
spelaggregationsteknik). 
 
  

http://www.kindredgroup.com/
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Om Kindred Group 
 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred 
Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 23 miljoner kunder via något av de 11 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medgrundare av European 
Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA 
för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 
(2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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