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Kindred Group Pressmeddelande 
 

Malta, 28 januari 2019 
 
 

Kindred inleder samarbete med Mohegan Sun Pocono i 
Pennsylvania 
 
Kindred Group har inlett ett strategiskt partnerskap med Mohegan Sun Pocono i delstaten 
Pennsylvania i USA. Avtalet ger Kindred möjlighet att erbjuda både onlinespel och 
sportsbetting online såväl som offline. Den initiala avtalsperioden är fem år med en 
möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare två femårsperioder. 
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) har inlett ett strategiskt samarbete med Mohegan Sun 
Pocono. Samarbetet omfattar både spel och sportsbetting online i Pennsylvania under 
varumärket Unibet. Det kommer även finnas en fysisk Unibet sportsbetting-lounge på 
Mohegan Sun Pocono. Den initiala avtalsperioden är fem år med en möjlighet att förlänga 
samarbetet med ytterligare två femårsperioder.  
 
Mohegan Sun Pocono ägs av Mohegan Gaming & Entertainment som ligger utanför Plains, 
Pennsylvania. Där erbjuds en komplett upplevelse med allt från hotell, mat och shopping till 
spel och underhållning. Kombinationen av Mohegan Sun Poconos utbud och Kindreds digitala 
kundupplevelse och stora kapacitet att analysera data kommer att skapa ett unikt och starkt 
erbjudande i Pennsylvania.  
 
“Vi har nu lierat oss med en av de ledande operatörerna inom online-kasino och sportbetting 
på reglerade marknader vilket gör att vi kan erbjuda en upplevelse i världsklass till både 
existerande och nya kunder. Introduktionen av Kindreds marknadserbjudande är positivt för 
både Mohegan Sun och delstaten Pennsylvania i stort”, säger Aviram Alroy, VP Interactive 
Gaming, Mohegan Gaming and Entertainment.    
 
“Vi är glada och stolta över att vi kan utvidga vår marknadsnärvaro till en av de största 
delstaterna i USA som är reglerad för både sportsbetting och kasino. Att hitta en stark partner 
som delar Kindreds hängivenhet för kundupplevelsen och våra värderingar har varit 
avgörande. Jag är därför oerhört glad att vi har funnit just detta i Mohegan Sun Pocono. Jag 
är övertygad om att Kindred tillsammans med Mohegan Sun Pocono kan erbjuda kunder i 
Pennsylvania en riktigt bra upplevelse inom både sportsbetting och kasino”, säger Manuel 
Stan, SVP Kindred US. 
 
Pennsylvania blir den andra delstaten efter New Jersey som Kindred Group blir verksamma i. 
Partnerskapet med Mohegan Sun Pocono är en del av Kindreds process i att bli godkända för 
att få verka på Pennsylvanias spelmarknad. 
 
Kindred Group kommer fortsätta investera i sin verksamhet i USA där marknadsförhållandena 
stödjer en hållbar affärsmodell.    
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För mer information: 
Manuel Stan, SVP Kindred US 
+1 702 333 5360 
manuel.stan@kindredgroup.com 
 
Alexander Westrell, Group Head of Communications 
+46 73 7071686 
alexander.westrell@kindredgroup.com 
 
  
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.  
  
 
 


