
 

Cherry AB (publ) – Blekholmstorget 30 – 111 64 Stockholm – Sverige – Org Nr. 556210-9909 

Tel: +46 8 514 969 40 – Fax: +46 8 514 969 59 – www.cherry.se 

 

PRESSMEDDELANDE 

Cherry AB (publ)  

Stockholm den 15 mars 2017  

 

Yggdrasil Gaming tecknar avtal med bwin som första partner i Italien 

Yggdrasil Gaming har tecknat avtal med GVC Holding för att tillhandahålla sina videospel till GVC’s italienska 

varumärken bwin.it och Gioco Digitale. 

 

Genom etableringen som sker tillsammans med GVC lanseras Yggdrasils framgångsrika HTML5 spel för första gången i Italien. 

Yggdrasil fortsätter nu sin expansion i Europa där GVCs expertis stödjer satsningen i Italien. 

 

Initialt kommer elva spel bli certifierade inom det italienska regelverket med ambitionen att gå live under andra kvartalet 

2017. bwin.it kommer bland annat lansera spelen Dark Joker Rizes, Vikings Go Wild och Nirvana. 

 

Utöver tillgång till Yggdrasils spel kommer GVC få tillgång till Yggdrasils samling av integrerade marknadsföringsverktyg 

BOOST™, inklusive den nyligen lanserade Missions och verktyget BRAG som möjliggör delning av spelupplevelser på sociala 

media. 

 

”Vi är entusiastiska över att ha ingått avtal med en så stor och erkänd operatör som GVC när vi nu etablerar oss i Italien. Vi 

kommer erbjuda GVC en förstklassig plattform för att initialt erbjuda elva certifierade spel med ambitionen att lägga till 

ytterligare spel allteftersom samarbetet utvecklas. Vi har vuxit kraftigt i Europa senaste året. Detta avtal är det senaste i en 

serie av viktiga avtal som visar prov på vår ambition och hur uppskattade våra spel och marknadsföringsverktyg är.” säger 

Fredrik Elmqvist, VD för Yggdrasil Gaming. 

 

”Vår vision är att erbjuda våra spelare största möjliga variation av kvalitetsspel. Yggdrasils spel har nått stor framgång på 

marknaden och det är ett viktigt steg för oss att kunna inkludera dessa kvalitetsspel i vårt italienska erbjudande. Dessutom 

är deras integrerade markandsföringsverktyg genuint innovativa, speciellt BRAG som vi är mycket imponerade av.” säger Liron 

Snir, Productchef på GVC Holdings. 

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cherry AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 

den 15 mars 2017, klockan 08:30 CET. 

 

Läs mer på Yggdrasilgaming.com 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Fredrik Elmqvist, VD Yggdrasil Gaming, Telefon +356 996 25 104, fredrik.elmqvist@yggdrasilgaming.com eller 

Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och 

utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade 

affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, 

Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom 

strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad 

på AktieTorget.    
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