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Stockholm 16 mars 2018 

 
PRESSMEDDELANDE 

Årsredovisningen för 2017 publicerad 
 

Mr Green & Co:s årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på 
bolagets webbplats. 
 
Årsredovisningen, som beskriver Mr Greens verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns 
tillgänglig för nedladdning på www.mrg.se/finansiell-information/rapporter.  
 
”Vi har lagt vårt hittills mest framgångsrika år bakom oss. Nu ser vi fram emot ett lika 
spännande 2018”, kommenterar VD Per Norman i årsredovisningen. ”Vi ska fortsätta 
utveckla nya produkter och spelkoncept och vi ska expandera till nya geografiska marknader. 
Mr Green är en innovativ snabbväxare som alltid har Green Gaming i fokus.” 
 
Hållbart företagande är ett genomgående tema i Mr Greens strategi och i årsredovisningen. 
 
”För spelindustrin är den viktigaste hållbarhetsfrågan Green Gaming”, skriver styrelsens 
ordförande Kent Sander i årsredovisningen. ”Vi i styrelsen har gett ledningen ett tydligt 
uppdrag att prioritera spelansvarsfrågan så att det sunda spelandet inte övergår i något osunt. 
Det är inspirerande för oss i styrelsen att följa bolagets prisbelönta och uppmärksammade 
arbete med Green Gaming.” 
 
Aktieägare som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa den genom att 
skicka namn och adress till information@mrg.se. 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se 
Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se 

Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 16 mars 2018 kl. 10.00.  

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning 
och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett 
väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green 
omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade 
i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien 
och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms 
mid cap-lista. Läs gärna mer på www.mrg.se. 
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