
 

Cherry AB (publ) – Blekholmstorget 30 – 111 64 Stockholm – Sverige  

Org Nr. 556210-9909 - Tel: +46 8 514 969 40 – www.cherry.se 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

Cherry AB (publ)  

Stockholm den 11 april 2017  

 

Strategisk instegsaffär för XCaliber med svenska FSport 

Cherrys nya affärsområde XCaliber för B2B Spelteknologi har tecknat avtal med sin första externa kund FSport, den första 

svenska så kallade daily fantasy sport-spel plattformen.  

 

XCaliber kommer förse Fantasy Sports plattform FSport med sin ledande affiliatesystem, Omarsys, för prestationsbaserad digital 

marknadsföring under en avtalsperiod på tre år. Omarsys är en prestationsbaserad affiliatesystem som är utvecklad med den 

senaste teknologin. Mjukvaran kombinerar de bästa funktionerna som kan förväntas av ett affiliatesystem med rapportering i 

realtid och omedelbara analyser, med flexibiliteten att kunna leverera alla vertikaler som behövs för analys och 

marknadsföring. 

 

FSport är ett svenskt företag baserat i Helsingborg och en ledande utvecklare och operatör av interaktiva fantasy tävlingar 

baserade på verkliga händelser på en egenutvecklad mobil plattform. Dalíly fantasy sport är en snabbt växande spelform med 

miljontals spelare runt om i världen. 

 

”Vi är mycket glada över att kunna lansera vår innovativa affiliatesystem Omarsys tillsammans med vår första externa kund 

FSport. Vi är övertygade om FSport kommer nå stor framgång med hjälp av samma tekniska plattform och tjänster som har 

bidragit till att Cherry iGamings varumärken vuxit framgångsrikt under de senaste åren”, säger Dario Aruda, VD för XCaliber. 

 

”FSport är en fantasy sport-spel plattform och vi vet att det finns ett stort intresse för denna spelform. Vi blev mycket 

imponerade av tekniken bakom Omarsys och verktygets potential att bidra till att vår verksamhet växer” säger Hampus 

Hägglöf, VD för FSport 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dario Arruda, VD XCaliber, Telefon +356 9952 1155, email; dario.arruda@xcaliber.com 

Thomas Rhys Jones, Kommersiell Direktör XCaliber, Telefon +356 9977 4696, email: thomas.jones@xcaliber.com 

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

 

 

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 

AktieTorgets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 

april 2017 kl. 09.00 CET. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 1 100 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är 

listad på AktieTorget.    
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