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Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 5 oktober 2021  
  
  

Ansvarsfullt spelande i fokus på Sustainable 
Gambling Conference 
  
Kindred Group är för sjätte året i rad värd för Sustainable Gambling Conference. 
Konferensen samlar experter både i och utanför spelbranschen. Experterna kommer 
att dela med sig tankar kring hur operatörer kan erbjuda en spännande spelupplevelse 
som samtidigt är säker och ansvarsfull. Det är aspekter som är centrala för en hållbar 
spelmarknad. Tema för årets konferens är ’Safer gambling: a shared responsibility’.  
  
Kindred är för sjätte året i rad värd för Sustainable Gambling Conference, som i år äger 
rum online. Ledande internationella experter som Nurit Nobel, forskare i Economic 
Psychology och medgrundare av Impactually, professor Mark D. Griffiths, Nottingham 
Trent University, UK och Janne Elvelid, Head of Public Policy, Sverige & Finland Facebook, 
delar med sig av sin kunskap. Myndighetsrepresentanter från Sverige, Malta, Frankrike 
och Danmark deltar i en paneldiskussion om beslutfattarens och lagstiftarens roll. 
Värdarna för podcasten All Bets Are Off, som fokuserar på spelmissbruk, Ryan Pitcher och 
Christopher Gilham modererar en av paneldiskussionerna - “Coming together to provide a 
more sustainable industry”. 
 
”Årets uppställning av talare är något utöver det vanliga. Vi har ett brett spektrum av 
experter både i och utanför spelbranschen. Det är väldigt viktigt att vi lär oss från andra 
sektorer för att säkerställa att vi blir bättre på att stärka våra kunders konsumentskydd”, 
säger Maris Catania, Head of Responsible Gaming and Research, Kindred Group. 

Under årets konferens diskuteras viktiga frågeställningar såsom: Hållbart spelande – myt 
eller verklighet? Hur kan vi samarbeta bättre både inom och utanför spelbranschen? Vad 
kan vi lära oss från andra branscher? Frågorna kommer att diskuteras av representanter 
från Trustly, TIN Fonder, EFDN, Bonnier News och NOGA. Dessutom deltar talare från 
Kindred Group, Bournemouth University, TalkBanStop, EPIC Risk Management och EGBA. 

“Sustainable Gambling Conference startades för sex år sedan genom ett samarbete med 
FSWS, ett behandlingscenter på Malta. Målet har alltid varit att ha en unik uppställning av 
talare samt att diskutera de viktiga frågeställningarna som ibland har försummats. 
Konferensen fungerar som en plattform för alla de som är involverade i spelbranschen och 
möjliggör ett ramverk för framtida samarbete. Att före detta spelmissbrukare, 
forskarstudenter, ledande forskare, anhöriga och representanter från branschen samlas på 
denna plattform är både fördelaktigt och nödvändigt”, säger Maris Catania, Head of 
Responsible Gaming and Research, Kindred Group. 

Kindred Group organiserar Sustainable Gambling Conference med syfte att föra samman 
spelbranschen och intressenter för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att 
säkra en hållbar spelbransch. 
 
Följ Sustainable Gambling Conference här. 
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För ytterligare information:  
Maria Angell-Dupont, External Communications Manager 
+46 721-651517 
press@kindredgroup.com 
  
  
Om Kindred Group  
  
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. 
Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för 30 miljoner kunder via något av de 9 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare 
av European Gaming and Betting Association (EGBA) samt IBIA, och 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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