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Kindred Group pressmeddelande 
 
Malta den 10 september 2019  
 
 

Unibet slår upp dörrarna till sportbok i New 
Jersey 
 
 
Kindred Groups varumärke Unibet slår upp dörrarna till bolagets första sportboksprodukt i 
USA. Unibet är nu redo att erbjuda kunder i New Jersey en förstklassig sportupplevelse lagom 
till att sportsäsongen för de största ligorna börjar. 
 
Tre månader efter att Kindred Group (tidigare Unibet Group) lanserade nätkasino i New 
Jersey, USA öppnar Kindred dörrarna till sin första sportbokprodukt på den amerikanska 
marknaden under varumärket Unibet. Lanseringen innebär startskottet på en målmedveten 
marknadsföringsinsats med fokus på starten av den nya säsongen. Lanseringen är en del av 
samarbetet med Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City och följer lanseringen av Unibets 
kasinoerbjudande tidigare i år. Under 2018 säkrade Kindred en så kallat Casino Service 
Industry Enterprise License i New Jersey tillsammans med Hard Rock Hotel & Casino Atlantic 
City och har sedan dess aktivt arbetat för att ta detta viktiga steg. 
 
“Vi är glada att äntligen kunna lansera vår sportboksprodukt i USA och att vi därmed har 
möjligheten att erbjuda våra kunder i New Jersey en spelupplevelse i världsklass i en trygg, 
säker och hållbar miljö. Att göra detta i samarbete med ett så välkänt varumärke som Hard 
Rock Hotel & Casino, som dessutom delar vår vision att vara ledande på den amerikanska 
marknaden, är en fantastisk känsla”, säger Manuel Stan, SVP Kindred US. 
 
“Vi är också mycket nöjda med att fördjupa det starka band vi har med Kambi som vår 
sportboksleverantör och som vi haft ett tätt samarbete med de senaste 22 åren i såväl 
Europa som i Australien. Vi har förberett oss noga och länge för denna stund och är redo att 
ta oss an vad som troligtvis blir den största betting-marknaden i världen”, säger Manuel Stan. 
 
Kindred Group har tidigare tillkännagivit samarbetet med Hard Rock Hotel & Casino Atlantic 
City och den gemensamma ansökan för en Casino Service Industry Enterprise License i New 
Jersey. Kindred har utöver detta samarbete tillkännagivit samarbetet med SG Digital för att 
använda deras Open Platform System och Open Gaming System. Kindred Group kommer att 
fortsätta investera i att stärka sina verksamheter på den amerikanska marknaden och nästa 
steg är lanseringen av samarbetet med Mohegan Sun Pocano i Pennsylvania de kommande 
månaderna. 
 
Unibet kommer att vara tillgänglig på nj.unibet.com, i App Store och Google Play.  
 
Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra 
enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.  

http://www.kindredgroup.com/
https://nj.unibet.com/
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För ytterligare 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 25 miljoner kunder via något av de 11 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European 
Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, 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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