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MRG ansöker om svenska licenser för iGaming 
MRG har idag lämnat in licensansökningar för att bedriva iGaming i Sverige.  
 
MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tretton 

marknader. Koncernen har idag spellicenser i Italien, Lettland, Malta och 

Storbritannien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. I Sverige 

har dotterbolagen Mr Green Ltd och Evoke Gaming Ltd ansökt om licenser. 

Ansökningarna omfattar iGamingsajterna Mr Green, Redbet, Vinnarum, Bertil och 

MamaMiaBingo.  

 

I de svenska licenskraven läggs stor vikt vid ansvarsfullt spelande. MRG har 

alltsedan starten för tio år sedan fokuserat på detta genom att arbeta med Green 

Gaming. Idag erbjuder Mr Green sina kasinokunder ett prediktivt Green Gaming-

verktyg. Verktyget ger kunderna möjligheter att hålla bättre koll på sitt spelande 

och Mr Green kan i sin tur anpassa sin kundkommunikation efter deras risknivåer.  

“Äntligen är Sverige en reglerad marknad”, säger Per Norman, VD för 

MRG. ”Vi ser fram emot att få fortsätta erbjuda svenskarna förstklassig 

underhållning i en reglerad miljö med starkt fokus på Green Gaming.”  

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: 

Per Norman, VD MRG, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrggroup.com 

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, 

ase.lindskog@mrggroup.com 

 

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tretton 

marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green 

Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, 11.lv, 

Vinnarum, Bertil, MamaMiaBingo, BingoSjov och BingoSlottet. Koncernen omsatte 

1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. MRG har spellicenser i Italien, 

Lettland, Malta och Storbritannien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens 

i Irland. MRG är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr 

Green & Co (ticker MRG). Läs gärna mer på www.mrggroup.com. 
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