
 

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från 
två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips 
och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och 
slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande 
digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera 
ryms inom detta produktområde. 
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PRESSMEDDELANDE                      Stockholm den 14 mars 2018 
 

Everysport Media Group tecknar strategiskt samarbetsavtal med Game Lounge 

Everysport Media Group (publ.) meddelar att bolaget har tecknat ett strategiskt 
samarbetsavtal med ett av Europas ledande affiliate-bolag, Game Lounge Ltd. Avtalet avser 
produktion av content samt exponering i ESMGs mediakanaler. Avtalet sträcker sig över tre år 
och har ett värde om minst 12 miljoner SEK. 

- Vi har under den senaste tiden fokuserat på att förtydliga vårt erbjudande av content och 
media inom sport och spel. Samarbetsavtalet med Game Lounge är långsiktigt viktigt och ett 
tecken på att vi uppnått vår roll som en nyckelpartner för bolag inom betting och casino som vill 
nå ut till både svenska och internationella kunder, säger Everysport Media Groups VD Hannes 
Andersson. 

Game Lounge är ett dotterbolag till Cherry AB (publ.) och är idag verksamt i 12 länder. 

- Game Lounge fortsätter växa och att vi nu valt ESMG som ett av våra strategiska partnerskap 
känns spännande. Vi har tagit en ledande position på den europeiska affiliate-marknaden och 
tror att vi tillsammans med ESMG både kan växa i Sverige och på nya marknader internationellt, 
säger Game Lounge VD Jonas Cederholm. 

Avtalet avser content och mediautrymme inom affärsområdet ESMG Media, där bland annat 
webbsidorna SvenskaFans.com, Fotbolldirekt.se, HockeySverige.se, EliteProspects.com och 
Everysport.com ingår.  

 
Eventuella frågor besvaras av: 
Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736  56 25 
mail: hannes.andersson@esmg.se 
 
Jonas Cederholm, VD Game Lounge Ltd, tel: +356 99170863,  
mail: jonas@gamelounge.com  

 
Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 14 mars 2018. 


