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Yggdrasil Gaming är live i Italien 

Yggdrasil Gaming har nu lanserat sina spel i Italien för första gången, efter en framgångsrik integration med GVC 

Holdings varumärke, Gioco Digitale. 

 

Varumärket är det första som går live med Yggdrasils casinospel i Italien och kommer följas av ytterligare ett GVC 

varumärke, bwin.it. Hittills är 11 spel av Yggdrasils prisbelönta HTML5-baserade spel certifierade enligt den italienska 

regleringen och inkluderar titlar som Dark Joker Rizes, Vikings Go Wild and Nirvana m.fl. 

 

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

BOOST™, som möjliggör gamification med funktioner såsom uppdrag och turneringar samt verktyget BRAG som möjliggör 

delning av spelupplevelser på sociala media. 

 

“Det känns mycket spännande då andelen mobilt spelande ökat på den italienska marknaden de senaste åren. Yggdrasil 

erbjuder en av branschens bästa mobila spelupplevelser, och vi är nyfikna på hur spelarna kommer ta emot våra spel. 

Integrationen har gått smidigt och tillsammans med GVC arbetar vi nu för att även gå live med våra spel på bwin.it”, 

kommenterar Fredrik Elmqvist, VD för Yggdrasil Gaming. 

 

 “Vi är nöjda att vara den första operatören som går live med Yggdrasils spel i Italien. Det har varit ett väl fungerande 

samarbete med Yggdrasils team genom hela integrationsprocessen, och vi ser fram emot hur dessa innovativa spel kommer 

tas emot”, säger Liron Snir, Chief Product Officer på GVC Holdings. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

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 ComeOn! 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 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.  
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