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PRESSMEDDELANDE 

Cherry AB (publ)  

Stockholm den 8 september 2016  

 

Cherry offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt 

obligationslån vid Nasdaq Stockholm 

Cherry AB (publ) ("Bolaget") offentliggjorde den 5 juli 2016 att Bolaget framgångsrikt har emitterat ett fyraårigt 

säkerställt obligationslån om 50 miljoner euro på den svenska obligationsmarknaden.  

Bolagets ansökan om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm har nu beviljats och första dag för handel kommer 

att vara den 9 september 2016. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av 

Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cherry.se, och Finansinspektionens 

webbplats www.fi.se. 

 

Obligationslånet har använts för att delfinansiera det tidigare kommunicerade förvärvet om 49 procent av aktierna i ComeOn 

Malta Ltd (steg ett) med en option på resterande 51 procent (steg två). Förvärvet av 49 procent av aktierna i ComeOn 

slutfördes 20 juli 2016. Optionen på resterande 51 procent (steg två) kan påkallas under perioden 1 oktober 2016 till 31 

december 2016. Den totala köpeskillingen kan maximalt uppgå till EUR 280 miljoner på skuldfri/basis. 

 

Informationen är sådan som Cherry AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller 

lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2016, kl. 17.30.  

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 08- 514 969 52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se 

Gunnar Modalen, Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), telefon +46 702 802 636, 

gunnar.modalen@cherry.se 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cherry i korthet 
Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och lotterier på nätet (www.CherryCasino.com, www.EuroLotto.com, 

www.EuroSlots.com, www.SpilleAutomater.com, www.SveaCasino.com, www.SuomiAutomaatti.com,  www.NordicSlots.com, 

www.NorgesSpill.com, www.ComeOn.com, www.Mobilbet.com, www.Casinostugan.com, www.folkeautomaten.com, www.Suomikasino.com, 

www.GetLucky.com och www.Kasyno.pl), affiliate-verksamhet genom Game Lounge samt utveckling av spel (www.Yggdrasil.com) baserat på 

bolag från Malta. Cherry är marknadsledande inom casino på restauranger och nattklubbar i Sverige. Cherry sysselsätter runt 750 personer 

och har drygt 4 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. 
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