
 

Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001 Malta 
Tel: +356 2133 3532     Fax: +356 2343 1510       Website : www.kindredgroup.com 

Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta. 

 

Kindred Group Press Release 
 

Malta, 4 June 2019 
 

Unibet live i New Jersey 
 

Kindred har, under varumärket Unibet, öppnat dörrarna i New Jersey och kan 
därmed ta emot de första kunderna på den amerikanska marknaden. Unibets 
kunder i New Jersey får från och med nu möjlighet till en hållbar kasino-
upplevelse i en trygg och säker miljö.  

 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) säkrade under 2018 en Casino Service 
Industry Enterprise License i New Jersey tillsammans med Hard Rock Hotel & 
Casino Atlantic City. Genom detta samarbete kan Kindred erbjuda kunder i New 
Jersey en modern kasino-upplevelse 
 
”Det är glädjande att Kindred äntligen kan erbjuda kunder i New Jersey en 
spelupplevelse i världsklass i en högteknologisk, trygg, säker och hållbar miljö. Vi 
har förberett oss noga för detta första och för oss viktiga steg, och ser framemot 
att ta ytterligare steg på vad som mycket möjligt kan bli den största betting-
marknaden i världen”, säger Manuel Stan, SVP Kindred US. 
 
”Vi ser fram emot att berätta om fler etableringar på den amerikanska marknaden 
inom kort eftersom vi har stora förhoppningar på denna marknad.  Nästa steg blir 
sannolikt in i Pennsylvania och Kindreds strategiska samarbete med Mohegan Sun 
Pocono. Att ha kunden i centrum av vår verksamhet har alltid varit viktigt för oss 
samt att de kan spela i en trygg och säker miljö”, fortsätter Manuel Stan. 
 
Kindred Group har tidigare informerat om samarbetet med Hard Rock Hotel & 
Casino Atlantic City för att gemensamt söka en Casino Service Industry Enterprise 
License i New Jersey. Kindred har utöver detta samarbete tillkännagivit samarbetet 
med SG Digital och deras Open Platform System- och Open Gaming System-
teknologi. Samarbetet med Kambi, som kommer att ge Kindred tillgång till Kambis 
sport betting-plattform i New Jersey, har även den blivit kommunicerad vid ett 
tidigare tillfälle. 
 
Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning, MAR. 
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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 25 miljoner kunder via något av de 11 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,500 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. 

 
 


