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Delårsrapport januari–juni 2017 

ANDRA KVARTALET 

 

HALVÅRET 

• Koncernens intäkter ökade med 179% och uppgick till 536 

Mkr (192), varav den organiska tillväxten uppgick till 37%. 

• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 524% till 

93 Mkr (15) och EBITDA-marginalen uppgick till 17,3% (7,7). 

• Periodens resultat uppgick till 15 Mkr (8).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 

0,03 kr (0,04) respektive 0,03 kr (0,04). 

• Förvärvet av resterande 51% av aktierna i ComeOn Malta 

Ltd slutfördes och ytterligare säkerställda obligationer 

emitterades om nominellt 134,5 miljoner euro.  

• 25% av spelutvecklingsbolaget Highlight Games Ltd 

förvärvades, med en option på att förvärva ytterligare 26%. 

Köpeskillingen för den initiala andelen uppgick till 27 Mkr. 

 
• Koncernens intäkter ökade med 192% och uppgick till  

1 077 Mkr (369), varav den organiska tillväxten uppgick till 

40%. 

• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 334%  

till 176 Mkr (40) och EBITDA-marginalen uppgick till 16,3% 

(11,0). 

• Periodens resultat uppgick till 51 Mkr (26).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 

0,27 kr (0,20) respektive 0,26 kr (0,20). 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

• Den 3 juli genomfördes en aktiesplit 1:5, oavsett serie. 

• Den 17 augusti justerade Cherry sin helårsprognos och 

förväntar sig nu att koncernen under 2017 genererar 

intäkter om cirka 2 500 Mkr och EBITDA förväntas uppgå till 

cirka 480 Mkr. 

 

   

FINANSIELLA NYCKELTAL   

 
* Resultat per aktie beräknas utifrån periodens resultat exklusive minoritetens andel. 

 

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 536 192 179% 1 077 369 192% 1 102

Organisk tillväxt, % 37% 22% 40% 21% 32%

EBITDA 93 15 524% 176 40 334% 174

EBITDA-marginal, % 17% 8% 16% 11% 16%

EBIT 60 6 896% 112 23 377% 626

Justerad EBIT 60 6 896% 112 23 377% 115

Periodens resultat 15 8 80% 51 26 98% 635

Resultat per aktie, SEK, efter 

utspädning* 0,03 0,04 -30% 0,26 0,20 30% 7,80

Soliditet 44% 52% 44% 52% 25%

Q2 jan-jun

   

 

 

Stärkt plattform för  
fortsatt lönsam tillväxt 
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Q2 
VD-kommentar 

”Långsiktig tillväxt  
  i fokus” 

Vi fortsätter vara en lönsam snabbväxare även om integra-
tionen av ComeOn! ännu inte nått full positiv effekt. Genom 
att ytterligare diversifiera och konsolidera vår verksamhet 
stärktes vår plattform och därmed förutsättningarna för en 
långsiktig hävstång.  

Cherry visade en stark utveckling i det andra kvartalet och intäkterna ökade med 179 

procent till 536 Mkr, varav 37 procent var organisk tillväxt. Vi fortsätter växa med en 

god lönsamhet. EBITDA ökade med 524 procent till 93 Mkr och EBITDA-marginalen 

uppgick till 17,3 procent. Affärsområdena Spelutveckling och Prestationsbaserad 

marknadsföring sticker ut positivt samtidigt som Nätspel inte levererar helt enligt plan.  

COMEON VÄXER MEN INTE FULLT SÅ SNABBT 

Cherrys största affärsområde Nätspel - ComeOn! fortsatte att utvecklas positivt. Den 

snabba sammanslagningen av nätspelsverksamheterna till ComeOn! har medfört ett 

starkt fokus på integration vilket påverkade tillväxten. Vi kan också konstatera att 

satsningar på marknadsföring inte gett förväntad effekt. Det råder samtidigt en hög 

aktivitet med en mängd initiativ som både stärker och utvecklar affärsområdets 

organisation och erbjudande. Mot bakgrund av att sammanslagningen ännu inte nått en 

full positiv effekt på koncernens intäkter och resultat reviderades prognosen för helåret 

inför delårsrapporten för andra kvartalet. Vår bedömning är att framtiden för ComeOn! 

ser ljus ut, men integrationen tar lite längre tid än planerat.  

HÖG AKTIVITET OCH FÖRVÄRV INOM SPELUTVECKLING  

Yggdrasil hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett antal nya viktiga kundlicensavtal 

tecknades med nya operatörer och fler innovativa spel lanserades. Yggdrasil gick också 

live med sina spel på den reglerade italienska marknaden under kvartalet.  

Vi tog ett strategiskt viktigt steg under kvartalet genom förvärvet av Highlight Games 

som breddar Cherrys verksamhet inom spelutveckling. Highlight Games utvecklar 

innovativa produkter för den virtuella sportspelsmarknaden både online och fysiskt, 

bland annat med innehåll från ligafotboll. Bolaget befinner sig i en spännande tidig fas, 

och arbetar intensivt med både utveckling och förberedelser inför att lansera sina 

produkter på flera marknader från fjärde kvartalet i år och framåt, vilket betyder att 

det dröjer innan bolaget genererar intäkter. Cherry gick in som betydande investerare 

och strategisk partner genom att initialt förvärva 25 procent av bolaget.  

PRESTATIONSBASERAD MARKNADSFÖRING UTVECKLAS STARKT 

Game Lounges verksamhet inom prestationsbaserad marknadsföring fortsätter växa i 

snabb takt med god lönsamhet. Vi ser att en stärkt sökmotorsoptimering, kombinerat 

med att vi bygger starka varumärken, ger en positiv effekt. Under det andra kvartalet 

ökade besökarna på samtliga marknader liksom nya deponerade kunder, trots lägre 

satsningar på marknadsföring än föregående kvartal. På den japanska marknaden såg vi 

en kraftig ökning av antalet besökare men bidrog marginellt till intäkterna under andra 

kvartalet. Planen att expandera verksamheten på flera nya marknader fortsätter. 

STRATEGISK INSTEGSAFFÄR FÖR SPELTEKNOLOGI - XCALIBER 

I april fick XCaliber, verksamt inom vårt nyaste affärsområde Spelteknologi, sin första 

externa kund. Avtalet innebär att kunden FSport integrerar affiliatesystemet Omarsys 

för sin prestationsbaserade digitala marknadsföring. Omarsys har bidragit till att Cherrys 

   
 

+179% 

 

 Intäkterna ökade med 179%.  

   
 

17,3% 

 

 EBITDA-marginal. EBITDA 

ökade med 524% till 93 Mkr. 
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varumärken inom nätspel vuxit framgångsrikt de senaste åren. Vår bedömning är att 

affärsområdet har stor potential och kommer attrahera flertalet externa kunder, både 

inom och utanför spelindustrin, under 2017.  

SPELUTREDNINGENS FÖRSLAG KAN MOTVERKA KANALISERINGSMÅL  

I början av augusti avslutades Spelutredningens remissrunda avseende förslaget på ny 

reglering av den svenska spelmarknaden. Cherry betonade risken med att den föreslagna 

skattesatsen på 18 procent ligger i överkant. En legalisering av spelmarknaden med en 

hög kanaliseringsgrad bör vara huvudsyftet med regleringen. Storbritannien har fram-

gångsrikt uppnått en 95% kanalisering, men med en skattesats på 15 procent.  

Cherry har också strävat efter att motivera fördelarna med att bedriva landbaserat 

kommersiellt spel. Cherry Spelglädjes verksamhet inom restaurangkasino bedrivs med en 

hög personalintensitet och branschen erbjuder många människor ett första steg in på 

arbetsmarknaden. Utredningens förslag på höjning av maxinsatsen bedöms inte tillräck-

lig för att kompensera för de föreslagna höjningarna av punktskatten på spelbord och 

licensavgiften. Vi ser därmed en stor risk att förslaget medför färre arbetstillfällen och 

en koncentration av verksamheten och besöksnäringen till storstäderna. 

DIVERSIFIERAD PLATTFORM SKAPAR VÄRDE 

Sammanfattningsvis visade andra kvartalet på en fortsatt positiv trend för Cherry och 

inledningen av det tredje kvartalet har varit stark. Vi har ytterligare diversifierat vår 

verksamhet, genom förvärvet av Highlight Games, samtidigt som både satsningar och 

antalet förvärvskandidater visar på en stor återstående potential. Vi ser därför med 

tillförsikt fram emot att vidare förädla vår portfölj av investeringar, som täcker hela 

värdekedjan för spel.  

 

Viktiga händelser 

UNDER KVARTALET 

• Den 1 april tillträdde Christine Rankin som ny CFO. 

• Den 12 april påkallade Cherry optionen att förvärva ytterligare 7,5 procent av aktierna 

i det maltabaserade bolaget Almor Holding Limited. 

• Den 24 april emitterade Cherry AB ytterligare säkerställda obligationer om nominellt 

134,5 miljoner euro för att finansiera förvärvet av resterande 51 procent av aktierna i 

ComeOn Malta Ltd. 

• Den 11 maj slutreglerades och slutfördes därmed formellt förvärvet av ComeOn Malta 

Ltd. 

• Den 12 maj slutfördes förvärvet av 25 procent av aktierna i spelutvecklingsbolaget 

Highlight Games som breddar Cherrys verksamhet inom spelutveckling ytterligare. 

• Den 16 maj hölls årsstämma i Cherry AB (publ), som beslutades att ingen utdelning ska 

lämnas för räkenskapsåret 2016. Morten Klein valdes till ny styrelseordförande. 

• Den 9 juni slutfördes förvärvet av ytterligare 7,5 procent av aktierna i Almor Holding 

Ltd genom en apportemission som erläggande av en del av köpeskillingen. 

• Den 11 juni reviderades tidplanen för det planerade listbytet till Nasdaq till efter 

sommaren 2017, till följd av integrationsarbetet av det betydande förvärvet av 

ComeOn.  

EFTER KVARTALETS UTGÅNG  

• Den 3 juli genomfördes en aktiesplit 1:5, oavsett serie.  

• Den 14 augusti justerade bolaget tidigare helårsprognos, att under 2017 generera 

intäkter om mellan 2 600 Mkr och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr, till 

den nya prognosen att under 2017 generera intäkter om cirka 2 500 Mkr med en 

EBITDA om cirka 480 Mkr. 

 

För viktiga händelser per affärsområde, se respektive affärsområde. 
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Vi har ytterligare 

diversifierat vår verk-

samhet, genom 

förvärvet av Highlight 

Games, samtidigt som 

både satsningar och 

antalet förvärvskandi-

dater visar på en stor 

återstående potential. 

Vi ser därför med 

tillförsikt fram emot  

att vidare förädla vår 

portfölj av invester-

ingar, som täcker hela 

värdekedjan för spel.  

 

Anders Holmgren,  

VD 
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Koncernens finansiella utveckling 

 

Cherry-koncernens verksamhet är indelad i affärsområdena Nätspel - ComeOn!, 

Prestationsbaserad marknadsföring – Game Lounge, Spelteknologi – XCaliber, 

Restaurangcasino – Cherry Spelglädje, Spelutveckling - Yggdrasil Gaming och Highlight 

Games samt Utvecklingsprojekt. Affärsområdet Spelteknologi - XCaliber särredovisas 

från första kvartalet 2017 och Highlight Games redovisas som andelar i intresseföretag 

från andra kvartalet 2017. Se not 1, redovisningsprinciper, för mer information. 

ANDRA KVARTALET 2017 

Intäkter och resultat 
Koncernens intäkter ökade med 179 procent till 536 Mkr (192). Organisk tillväxt uppgick 

till 37 procent. EBITDA och EBIT för koncernen förbättrades avsevärt och uppgick till 93 

Mkr (15) respektive 60 Mkr (6). EBITDA-marginalen ökade till 17 procent (8).  

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 23 Mkr (11) och resultat efter 

skatt uppgick till 15 Mkr (8), motsvarande 0,03 kr (0,04) per aktie efter utspädning och 

innehav utan bestämmande inflytande. Finansnettot påverkades negativt främst av 

räntekostnader om 27 Mkr (0), avseende det obligationslån som emitterades i samband 

med förvärvet av ComeOn. 

Avskrivningar och investeringar  

Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick för 

kvartalet till 26 Mkr (7). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick för kvartalet till -32 

Mkr (-9). Ökningen förklaras främst av förvärvet av ComeOn.  

HALVÅRET 2017 

Intäkter och resultat 
Koncernens intäkter ökade med 192 procent till 1 077 Mkr (369). Organisk tillväxt 

uppgick till 40 procent. EBITDA och EBIT för koncernen förbättrades avsevärt och 

uppgick till 176 Mkr (40) respektive 112 Mkr (23). EBITDA-marginalen ökade till 16 

procent (11).  

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 Mkr (30) och resultat efter 

skatt uppgick till 51 Mkr (26), motsvarande 0,26 kr (0,20) per aktie efter utspädning och 

innehav utan bestämmande inflytande. Finansnettot påverkades negativt främst av 

räntekostnader om 38 Mkr (0), avseende det obligationslån som emitterades i samband 

med förvärvet av ComeOn. 

  

   
 

 

 

 

  

 

 
 

ComeOn inkluderas under finansiella poster som resultat från andelar i intresseföretag för perioden augusti-september 2016 och  

konsoliderades som ett helägt dotterbolag i Cherry-koncernen från den 1 oktober 2016. 

 

 KONCERNENS INTÄKTER  

PER AFFÄRSOMRÅDE 

 

 

 

 

   

   

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 536 192 179% 1 077 369 192% 1 102

EBITDA 93 15 524% 176 40 334% 174

EBITDA-marginal 17% 8% 16% 11% 16%

EBIT (justerad) 60 6 896% 112 23 377% 115

jan-junQ2
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Avskrivningar och investeringar  

Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick för 

det första halvåret till 36 Mkr (21). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -64 Mkr 

(-17). Ökningen förklaras främst av förvärvet av ComeOn.  

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 

2 Mkr (1).  

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1 226 Mkr (-7). Förändringen 

förklaras främst av återbetalningen av den kortfristiga skulden till ComeOns tidigare 

ägare samt förvärvet av intressebolaget Highlight Games.  

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 397 Mkr (306 Mkr per den 31 

december 2016). Koncernen har fortsatt god likviditet och har vidare en checkräknings-

kredit på 35 Mkr som per utgången av andra kvartalet var nyttjad med 28 Mkr.  

Räntebärande skulder uppgick den 30 juni 2017 till 1 782 Mkr (470 Mkr per den 31 

december 2016). Ökningen är en följd av att Cherry emitterat en obligation om 135 

MEUR för att slutfinansiera ComeOn-förvärvet. Vid kvartalets utgång fanns förfallna 

fordringar från en av Cherrys partners som uppgick till 25 Mkr, varav 5 Mkr av dessa 

hade reglerats till och med den 31 juli. 

Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpotts uppgick den 30 juni 2017 

till 209 Mkr (117 Mkr per den 31 december 2016), varav 71 Mkr relaterar till en jackpot 

som vanns i slutet av kvartalet där spelleverantören betalade ut jackpoten via Cherry 

efter kvartalets utgång. Detta belopp (209 Mkr) kan begränsa nyttjandet av bolagets 

likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens regler. Kortfristiga 

fordringar på betalningsleverantörer uppgick till 126 Mkr (147 Mkr per den 31 december 

2016). 

Eget kapital uppgick till 1 835 Mkr per den 30 juni 2017 (988 Mkr per 31 december 

2016). Ökningen förklaras främst av en emission till säljarna i ComeOn i samband med 

slutregleringen av köpeskillingen i maj. Detta innebär ett eget kapital per aktie uppgår 

till 17,06 kr (10,84 kr per 31 december 2016).  

Soliditeten uppgick till 44 procent (25 procent den 31 december 2016).  

Moderbolaget 

Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag, främst 

inom finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och management. Intäkterna för 

delårsperioden uppgick till 4,4 Mkr (1,5) och resultatet före skatt uppgick till -60,2 Mkr 

(-0,5). Det minskade resultatet förklaras främst av ökade räntekostnader för lån.  

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0,0 Mkr 

(0,0). Likvida medel uppgick per balansdagen till 9,0 Mkr (25,9 Mkr per 31 december 

2016). 
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Nätspel – ComeOn! 

 

 

Från och med fjärde kvartalet 2016 inkluderar siffrorna förvärvade ComeOns kunder.  

ANDRA KVARTALET 2017 

Under andra kvartalet ökade intäkterna med 241 procent till 436,6 Mkr (128,1). Organisk 

tillväxt uppgick till 31 procent. Resultatet förbättrades markant och EBITDA ökade med 

1 038% procent och uppgick till 61,8 Mkr (5,4) och EBIT uppgick till 35,0 Mkr (1,4). 

EBITDA-marginalen för perioden ökade från 4 procent till 14 procent. Det under 2016 

förvärvade ComeOn bidrar starkt till denna intäkts- och marginalförbättring.  

Under andra kvartalet fortsatte tillväxten för Nätspel - Comeon! och deponerat belopp 

ökade med 299 procent och uppgick till 1 309 Mkr (328). Mobilandelen av affärsområdets 

spelöverskott uppgick under det andra kvartalet till 57 procent (35). Kasinoandelen av 

affärsområdets spelöverskott uppgick till 83 procent (98). Sportsbooksandelen av 

affärsområdets spelöverskott uppgick till 17 procent (2). 

Investeringar i marknadsföring för affärsområdet ökade under andra kvartalet och 

uppgick till 175,5 Mkr (41,1), vilket utgjorde 40 procent (32) av nätspelsintäkterna. 

Dessa satsningar har inte gett förväntad effekt. Skattekostnader enligt olika lokala 

spellagstiftningar uppgick till 23,5 Mkr (9,3). 

Arbetet med att integrera förvärvade ComeOn med övrig nätspelsverksamhet var 

fortsatt intensivt under det andra kvartalet. Den snabba sammanslagningen har påverkat 

tillväxten under det andra kvartalet och integrationen har ännu inte nått en full positiv 

effekt på koncernens intäkter och resultat.  

VIKTIGA HÄNDELSER 

• I maj slutfördes förvärvet av resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. 

• Varumärket Sunmarker tecknade ett sponsringsavtal med Hansa Rostock för att stödja 

Sportsbook-relaterade aktiviteter. 

• Nya produkter och betalningslösningar lanserades respektive integrerades på 

plattformen.  

• Verksamhet på de reglerade marknaderna i Polen, Nederländerna och Australien 

etablerades till fullo.  

• En vinnare av 7,5 MEUR utsågs på folkeautomaten.se.   

Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016

Antal registrerade kunder vid 

periodens slut 3 792 634 3 498 921 3 181 799 1 383 253 1 277 760

Antal nya kunder under perioden 293 713 317 122 1 798 546 105 493 100 657

Antal aktiva kunder 341 192 345 904 310 706 88 752 79 049

Deponerat belopp under perioden 

(Mkr) 1 309 1 359 1 280 371 328

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
   

   

 

 

 ComeOn!  

 
 

 

 Cherry bedriver nätspelsverksam-

het genom sin investering i affärs-

området Nätspel - ComeOn!. 

Affärsområdet erbjuder casino, 

sportsbetting och lotterier för 

mobil, surfplatta och dator genom 

varumärken som casinostugan, 

cherrycasino, comeon, folkeauto-

maten, mobilebet, norgesspill, 

sunmaker, sunnyplayer, och svea- 

casino. Samtliga varumärken drivs 

från operativa bolag belägna på 

Malta genom licenser utfärdade av 

Malta, Schleswig-Holstein eller 

Storbritannien. Cherrys ägarandel 

uppgår till 100%. 

 

   

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 437 128 241% 890 247 260% 831

EBITDA 62 5 1038% 119 17 582% 120

EBITDA-marginal 14% 4% 13% 7% 14%

EBIT 35 1 2416% 66 9 608% 81
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Spelutveckling - Yggdrasil Gaming och Highlight Games 

 

AFFÄRSOMRÅDE SPELUTVECKLING 

Affärsområdet innefattar investeringar i spelutvecklingsbolagen Yggdrasil Gaming samt 

Highlight Games som förvärvades i andra kvartalet 2017. 

ANDRA KVARTALET 2017 

Yggdrasil Gaming 

Under andra kvartalet ökade intäkterna för Yggdrasil med 103 procent och uppgick till 

40,4 Mkr (19,9), varav 5,9 Mkr (3,2) var interna intäkter från Cherrys spelsajter. 

Intäktsökningen förklaras främst av ökande intäkter hos befintliga kunder, lansering av 

nya spel, samt fler kunder live.  

EBITDA uppgår för andra kvartalet till 18,0 Mkr (9,8). EBITDA-marginalen uppgick till 44 

procent (49). De ökade rörelsekostnaderna förklaras främst av ökning av antalet 

anställda i bolaget under 2016 och 2017.  

Under andra kvartalet har utvecklingskostnader för programvara, aktiverats i balansräk-

ningen till ett värde om 3,8 Mkr (2,4). 

EBIT för andra kvartalet 2017 uppgick till 15,3 Mkr (6,7). Antalet spelartransaktioner 

ökade med 84 procent och uppgick till 801 miljoner stycken (436). Mobilt spelande stod 

för 56 procent (48) av spelöverskottet. 

Highlight Games 

Under andra kvartalet förvärvade Cerry förvärvar 25 procent av spelutvecklingsbolaget 

Highlight Games, med en option på att förvärva ytterligare 26 procent. 

Intressebolaget Highlight Games konsolideras per den 1 juni 2017. Bolaget, som är i ett 

uppbyggnadsskede, bidrog med -0,6 Mkr som redovisas som andel av intressebolags 

resultat. Bolaget arbetar intensivt med utveckling och förberedelser inför lanseringen av 

produkter på flera marknader, från fjärde kvartalet 2017 och framåt.  

VIKTIGA HÄNDELSER  

• Yggdrasil lanserade fyra nya spel under kvartalet; Power Plant, Sunny Shores, Spiña 

Colada samt Trolls Bridge exklusivt för Betsson Group. 

• Yggdrasil tecknade totalt 14 nya licensavtal med operatörer. 

• Yggdrasil lanserade sina spel på den reglerade italienska marknaden. 

• Yggdrasil utsågs för andra året till Slot Provider of the Year vid EGR B2B Awards. 

  

   
 

 

 

 

  

 

 
 

Ovan redovisade information avser endast Yggdrasil Gaming då Highlight Games redovisas som ett intressebolag och därmed ej inkluderas i 

koncernens Intäkter, EBITDA eller EBIT-siffror. 

 

   

 

 

 Yggdrasil Gaming  

   

 Cherry bedriver spelutveckling 

främst genom sin investering i 

Yggdrasil Gaming. Yggdrasil 

utvecklar innovativa spel för 

dator, surf-platta och mobil som 

licensieras till olika spelopera-

törer. Bolaget har licenser på 

Malta, i Storbritannien, Gibraltar 

och Rumänien. Yggdrasil erbjuder 

också sina kunder konceptet White 

Label Studios, där kunderna kan 

skräddarsy sina egna spelautoma-

ter. Bolaget har en stark position 

som kvalitetsleverantör av så 

kallade video-slots. Cherrys ägar-

andel i Yggdrasil Gaming uppgår 

till 84%.  

 

   
 Highlight Games  

   

 Highlight Games utvecklar innova-

tiva produkter för den virtuella 

sportspelsmarknaden både online 

och fysiskt, bland annat med 

innehåll från ligafotboll. Bolaget 

planerar att lansera spel som 

efterfrågas inom andra sporter, till 

den virtuella och sportsbetting- 

marknaden 2017 och framåt. 

Cherrys ägarandel uppgår till 25%. 

 

 

 

 

 

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 40 20 103% 74 34 116% 87

EBITDA 18 10 84% 31 18 76% 40

EBITDA-marginal 44% 49% 42% 52% 46%

EBIT 15 7 127% 26 12 112% 27
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Prestationsbaserad Marknadsföring – Game Lounge 

 

ANDRA KVARTALET 2017 

Under andra kvartalet ökade intäkterna med 164 procent till 33,0 Mkr (12,5), varav 5,7 

Mkr (1,5) var interna intäkter från Cherry, där även Game Lounges del av intäkterna från 

white label-siterna SveaCasino.com och SuomiAutomaatti.com ingår. EBITDA ökade med 

540 procent och uppgick till 20,4 Mkr (3,2), vilket motsvarar en marginal om 62 procent 

(26). EBIT uppgick för första kvartalet till 18,8 Mkr (2,3).  

Nya deponerande kunder (NDCs) ökade med 79 procent till 10 114 (5 652), jämfört med 

andra kvartalet 2016.  

Game Lounge fortsatte sina satsningar på att bygga starka varumärken, förstärka SEO 

och expandera till nya marknader. Under det andra kvartalet ökade besökarna på 

samtliga marknader, liksom nya deponerade kunder, trots att satsningarna på 

marknadsföring var lägre än föregående kvartal. På den japanska marknaden ökade 

antalet besökare kraftigt men påverkade intäkterna marginellt under det andra 

kvartalet. Planen att expandera på flera nya marknader fortsätter. 

 

 

  

   
 

 

 

 

  

 

 
   

   

 

 

 Game Lounge  

 
 

 

 Cherry bedriver prestationsbaserad 

marknadsföring genom sin investe-

ring i Game Lounge. Bolaget är ett 

av de snabbast växande europeiska 

bolagen inom prestationsbaserad 

marknadsföring och skapande av 

kundkontakter (leads) på internet. 

Erbjudandet riktar sig till nätspels-

operatörer. Bolaget knyter till sig 

onlinespelare via olika produkter 

och tjänster som dirigeras till ett 

flertal nätspelsoperatörer som 

Betsson, Unibet och ComeOn!. 

Bolaget jobbar primärt med en 

affärsmodell som är baserad på 

intäktsdelning med spelopera-

törerna där de via organisk trafik 

genererar kvalitativa kunder till 

sina opera-törer. Bolaget är idag 

verksamt på nio marknader. 

Cherrys ägarandel i bolaget uppgår 

till 51% med en option att förvärva 

ytterligare 49% efter 2017.  

 

   

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 33 12 164% 63 22 180% 57

EBITDA 20 3 540% 35 8 354% 19

EBITDA-marginal 62% 26% 56% 34% 33%

EBIT 19 2 716% 32 6 437% 14
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Spelteknologi – XCaliber 

 

ANDRA KVARTALET 2017 

Under det andra kvartalet 2017 redovisade XCaliber intäkter om 9,6 Mkr, varav 9,5 Mkr 

var interna intäkter från ComeOn!. EBITDA och EBIT uppgick till 0,2 Mkr. Resultatet 

förklaras främst av att bolaget är under ett uppbyggnadsskede. 

VIKTIGA HÄNDELSER  

• I april tecknade XCaliber avtal med sin första externa kund. XCaliber kommer förse 

den svenska Fantasy Sports-plattformen FSport med affiliatesystemet Omarsys, för 

prestationsbaserad digital marknadsföring, under en avtalsperiod på tre år.  

• XCaliber har inlett samarbetet med en partner i Japan för att kunna bearbeta den 

asiatiska marknaden mer aktivt.  

• Två nya varumärken lanserades, ett inom casino och ett inom sportsbook.  

• XCaliber nominerades i två kategorier vid EBR B2B Awards 2017 – Software Rising Star 

samt Affiliate Software. 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

  

 

 
   

   

 

 

 XCaliber  

 
 

 

 Cherry utvecklar spelteknologi 

genom sin investering i XCaliber. 

XCaliber är ett B2B-teknikbolag 

som erbjuder innovativa produkter 

och tjänster till nätspelsopera-

törer, samarbetspartners och 

andra inom och utanför spelindu-

strin. Kunderna får tillgång till en 

ledande spelplattform och flera 

innovativa verktyg, uppföljnings-

system samt en integrerad betal-

ningslösning. Bolaget har sitt 

huvudkontor på Malta och ett 

utvecklingsteam i Polen. Cherrys 

affärsområde ComeOn! är idag 

bolagets största kund, vilket ger 

nya kunder trygghet att 

produkterna och tjänsterna från 

XCaliber ligger i teknologins 

framkant samt kan hantera höga 

transaktionsvolymer. Verksam-

heten startade i november 2016, 

som en avknoppning från 

ComeOn!. 
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Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 10 0 18 0 0

EBITDA 0 0 -1 0 0

EBITDA-marginal 2% -7%

EBIT 0 0 -1 0 0
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Restaurangcasino – Cherry Spelglädje 

 

 

ANDRA KVARTALET 2017 

Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 37,2 Mkr (35,9). Ökningen av intäkterna 

förklaras främst av kalenderavvikelser. Cherry Spelglädje AB fortsätter att ta 

marknadsandelar på en minskande marknad. 

EBITDA uppgick till 3,4 Mkr (3,1) och EBIT uppgick till 2,4 Mkr (2,3). Även detta förklaras 

främst av kalenderavvikelser. 

VIKTIGA HÄNDELSER  

• Den 4 augusti avslutades Spelutredningens remissrunda avseende förslaget på ny 

reglering av den svenska spelmarknaden. Cherry har strävat efter att motivera fördel-

arna med att bedriva landbaserat kommersiellt spel. Cherry Spelglädjes verksamhet 

inom restaurangkasino bedrivs med en hög personalintensitet och branschen erbjuder 

många människor ett första steg in på arbetsmarknaden. Utredningens förslag på 

höjning av maxinsatsen bedöms inte tillräcklig för att kompensera för de föreslagna 

höjningarna av punktskatten på spelbord och licensavgiften. Därmed är risken stor för 

att förslaget medför färre arbetstillfällen och en koncentration av verksamheten och 

besöksnäringen till storstäderna. 

• Avtal tecknades med restaurang El Barco i Göteborg för gemensam utveckling av 

spelplatsen. 

  

Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016

Antal restaurangcasinon 

där Cherry har spel 262 256 263 250 255

   
 

 

 

 

  

 

 
   

   

 

 

 Cherry Spelglädje  

 
 

 

 Cherry bedriver restaurangcasino-

verksamhet genom sin investering i 

Cherry Spelglädje. Cherry 

Spelglädje bedriver traditionellt 

casinospel (Black Jack och 

Roulette) på cirka 260 svenska 

restauranger, nattklubbar och 

hotell genom bolaget Cherry 

Spelglädje. I tillägg erbjuds även 

event-casino till företag och 

privatpersoner.   

 

   

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 37 36 4% 74 75 -1% 157

EBITDA 3 3 12% 7 8 -8% 17

EBITDA-marginal 9% 9% 9% 10% 11%

EBIT 2 2 6% 5 6 -18% 13
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Utvecklingsprojekt 

Cherry har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen för att skapa nya 

tjänster och produkter som stödjer Cherrys affärsidé, tillväxt- och utvecklingsstrategi. 

Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt 

inom koncernen och redovisas i segmentsrapporteringen som ”Utvecklingsprojekt” för 

att skapa en tydlighet i vad koncernens olika affärsområden genererar. 

ANDRA KVARTALET 2017 

Intäkterna inom Utvecklingsprojekt uppgick till 0,0 (0,0) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) 

uppgick till -6,9 Mkr (-4,0), avseende kostnader för noteringen på Nasdaq Stockholm 

samt förvärvet av ComeOn. 

 

Koncerngemensamt 

ANDRA KVARTALET 2017 

Koncerngemensamma kostnader avser främst moderbolagets kostnader för 

koncernstabsfunktioner. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,5 Mkr (-2,6). Ökningen 

förklaras främst av fler anställda och kostnader för bättre systemstöd. 

  

   

 

 

 

 

 

 

51% 

 

 Cherry träffade i maj 

2016 en överens-

kommelse om att 

förvärva 49 procent av 

aktierna i ComeOn Malta 

Ltd med en option på 

resterande 51 procent. 

Förvärvet slutfördes i 

maj 2017 och Cherry 

äger därmed 100% av 

aktierna.  
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Övrig information 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2016 som 

finns på bolagets hemsida cherry.se samt det offentliggjorda obligationsprospektet.  

MEDARBETARE 

Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) inom koncernen 

under andra kvartalet uppgick till 591 (307), varav 346 (153) var män. Vid kvartalets 

utgång uppgick antalet anställda till 1 160 (847) personer, var av 483 (270) var män. Den 

markanta ökningen beror på förvärvet av ComeOn. 

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSE OCH KONCERNLEDNING 

Christine Rankin tillträdde som ny CFO i april 2017. I april anlitades också Carolina 

Haglund Strömlid som ansvarig för Investor Relations & Communications. Vid 

årsstämman den 16 maj valdes Morten Klein till ny styrelseordförande. Morten Klein 

fortsätter sin roll som arbetande styrelseordförande med fokus på affärsutveckling och 

partnerskap men ingår inte längre i koncernens ledningsgrupp.  

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma i Cherry AB (publ) hölls den 16 maj 2017 i Stockholm. Vid stämman 

beslutades bland annat att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016. 

Anledningen härtill är att förvärvet av ComeOn och de obligationer som emitterats för 

att finansiera förvärvet. Bolagets uttalade utdelningspolicy om minst 50 procent av 

nettovinsten ändras inte i och med detta, utan ligger fast. Morten Klein valdes till ny 

styrelseordförande. 

APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE 7,5% AV AKTIERNA I ALMOR 

Den 12 april 2017 påkallade Cherry optionen att förvärva ytterligare 7,5 procent av 

aktierna i det maltabaserade bolaget Almor Holding Limited, som driver onlinecasino 

och sportsbook mot de tysktalande marknaderna och vissa andra europeiska marknader. 

Cherry förvärvade 75 procent av aktierna i Almor under 2015, och när förvärvet av ytter-

ligare 7,5 procent av aktierna är slutfört uppgår Cherrys ägarandel till 82,5 procent.  

Vid årsstämman den 16 maj beslutades att genomföra en apportemission i Cherry AB 

(publ) som erläggande av en del av köpeskillingen av ytterligare 7,5 procent av aktierna 

i Almor Holding Ltd. Apportemissionen slutfördes och registrerades hos Bolagsverket den 

17 juni 2017.  

Priset är baserat på en multipel av 5 gånger justerat rörelseresultat enligt avtal. Cherry 

har genom en köpoption, rätt att förvärva resterande delen av Almor inom en tidsperiod 

på cirka tre år. Köpoptionerna för framtida förvärv av ytterligare aktier baseras på en 

multipel av 5 gånger rörelseresultat. 

SLUTFÖRANDE AV FÖRVÄRVET AV COMEON 

Slutlikviden avseende resterande 51 procent av ComeOn Malta Ltd utgjordes till 60% av 

kontanta medel och till 40 procent av nyemitterade aktier serie B i Cherry AB. Den 24 

april emitterade Cherry AB ytterligare säkerställda obligationer om nominellt 134,5 

miljoner euro i enighet med pressmeddelandet den 12 december 2016. Obligationslånet 

emitterades till en kurs om 104,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en årlig 

kupong om 7,58 procent. Aktieemissionen, som beslutades med stöd av bemyndigande 

från extra bolagsstämma den 31 mars 2017, innebar en ökning av aktiekapitalet med 1,8 

Mkr och överkursfond med 1 000 Mkr samt en utspädningseffekt om cirka 16,2 procent 

av antal aktier och 11,3 procent av antal röster i bolaget. Förvärvet av ComeOn Malta 

Ltd, slutfördes i maj 2017 och Cherry AB (publ) tillträdde därmed 100 procent av 

aktierna. 

AKTIESPLIT 

Vid årsstämman i Cherry AB (publ) den 16 maj 2017 beslutades att öka antalet aktier i 

bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem aktier av motsvarande 

serie (s.k. aktiesplit 1:5). Aktiespliten genomfördes med avstämningsdag den 3 juli 

2017. Till följd av spliten fick Cherrys B-aktie som är noterad på AktieTorget ny ISIN-kod 

SE0010133256. 

 

   

 

1 160 
 

 Antalet medarbetare i Cherry-

koncernen vid kvartalets slut. 
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UTFALL AV INCITAMENTSPROGRAM 

Teckningsoptionsprogram 2014/2017 i Cherry AB (publ), beslutat på årsstämma den 8 

maj 2014, avslutades i mitten av juli efter periodens utgång. Programmet som riktades 

till medarbetare i Sverige och på Malta tecknades till cirka 95,31 procent och medför att 

antalet B-aktier, efter omräkning till följd av genomförd split 1:5, ökar med 610 000 

stycken. Programmet medför således en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av 

antalet aktier och cirka 0,4 procent av antalet röster i bolaget. Teckningskursen efter 

omräkning till följd av split för aktierna var cirka 10,99 kronor per aktie och Cherrys 

aktiekapital ökas med 67 100 kronor till 11 419 595,55 kronor. 

Utöver ovanstående teckningsoptionsprogram har teckningsoptionsprogram 2017/2020, 

omfattande högst 175 500 teckningsoptioner och beslutat vid årsstämman den 16 maj 

2017 fulltecknats av ett av Cherry AB (publ):s dotterbolag. Anmälningar om förvärv har 

inkommit från medarbetare eller konsulter i Sverige, Norge, Österrike och på Malta 

omfattande cirka 95,5 procent av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna överlåts till 

deltagare i Sverige till ett pris om 19,68 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar 

marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering enligt Black & Scholes–modellen, 

och överlåts vederlagsfritt till deltagare i övriga länder. Varje teckningsoption ger, efter 

omräkning till följd av genomförd split, rätt till nyteckning av fem B-aktier till en 

teckningskurs per aktie om cirka 91,45 kronor under perioden 15 juni 2020 – 30 juni 

2020. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING   

 

 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 30 JUNI 2017 (RÖSTER) 

  

Största aktieägare i Cherry AB är Prunus Avium Ltd, tidigare huvudägare i ComeOn. 

Cherry AB hade totalt 6 888 aktieägare per den 30 juni 2017. Antalet aktier anges efter 

genomförd aktieplit per den 3 juli 2017.  

  

År Händelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Totalt

Share 

capital

Kvot-

värde

2014 Nyemission 638 931 997 600 12 443 973 13 441 573 7 392 865 0,55

2015 Apportemission 546 239 997 600 12 990 212 13 987 812 7 693 297 0,55

2016 Apportemission 309 302 997 600 13 299 514 14 297 114 7 863 413 0,55

2016 Apportemission 2 901 461 997 600 16 200 975 17 198 575 9 459 216 0,55

2016 Apportemission 62 500 997 600 16 263 475 17 261 075 9 493 591 0,55

2017 Apportemission 3 341 657 997 600 19 605 132 20 602 732 11 331 503 0,55

2017 Apportemission 38 169 997 600 19 643 301 20 640 901 11 352 496 0,55

2017 Split 3 990 400 78 573 204 4 988 000 98 216 505 103 204 505 11 352 496 0,11

2017 Incentiveprogram 610 000 4 988 000 98 826 505 103 814 505 11 419 596 0,11

Förändring aktier Antal aktier

Namn A-aktier B-aktier

Andel av aktie-

kapital, % Antal röster

Prunus Avium Ltd - 25 903 835 25,0% 17,4%

Morten Klein 500 000 14 081 035 14,0% 12,8%

Hamberg family 1 478 105 2 352 335 3,7% 11,5%

Familjen Kling 1 478 105 1 904 200 3,3% 11,2%

Familjen Lundström 522 000 1 353 520 1,8% 4,4%

Handelsbanken Luxembourg                        280 495 2 624 020 2,8% 3,7%

Familjen Lindwall 448 805 910 260 1,3% 3,6%

Cail 280 490 2 023 480 2,2% 3,2%

Försäkringsaktiebolaget Avanza - 4 402 395 4,2% 3,0%

Björn Grene - 3 751 855 3,6% 2,5%

10 största ägarna 4 988 000 59 306 935 61,9% 73,4%

Övriga 0 39 519 570 38,1% 26,6%

Totalt 4 988 000 98 826 505 100,0% 100,0%

   
 

1:5 

 

 En aktiesplit genomfördes i 

juli 2017. 
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FRAMTIDSUTSIKTER  

Affärsområdet Nätspel bedöms växa snabbare än nätspelsmarknaden. H2 Gambling 

Capital bedömer att den europeiska spelmarknaden på nätet kommer växa med i 

genomsnitt 6 procent per år under perioden 2016-2022. Nätspel omgärdas av hård 

konkurrens och regelverk, som snabbt kan ändras i de olika europeiska länderna. Cherrys 

bedömning är att marknaderna för spelutvecklare inom onlinecasino och för 

prestationsbaserad marknadsföring växer i takt med nätspelsmarknaden i stort.  

Den legala situationen för spel över internet ändras löpande på olika geografiska 

marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska 

lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, med fri rörlighet för varor och tjänster. Flera 

länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EU:s 

krav och regleringstrenden på den europeiska marknaden är fortsatt tydligt. 

I samband med att bolaget den 12 december 2016 påkallade optionen att förvärva 

resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd, lämnade bolaget en prognos. 

Cherry-koncernen tillsammans med förvärvade ComeOn, bedömdes att under 2017 

generera intäkter mellan 2 600 Mkr och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr.  

Mot bakgrund av att den snabba sammanslagningen av nätspelsverksamheterna till 

ComeOn ännu inte nått en full positiv effekt på koncernens intäkter och resultat, 

justerade Cherry sin prognos för helåret inför delårsrapporten för andra kvartalet 2017. 

Bolaget förväntar sig nu att koncernen under 2017 genererar intäkter om cirka 2 500 Mkr 

och EBITDA förväntas uppgå till cirka 480 Mkr.  

SÄSONGSVARIATIONER 

Verksamheten präglas inte av några väsentliga säsongsvariationer. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget vad gäller 

transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för 

2016, not 5 respektive not 7. 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

Cherry AB har ställt säkerhet för det av Cherry emitterade obligationslånet avseende 

förvärvet av Come On Malta Ltd, primärt i form av aktier i Cherrys dotterbolag, enligt 

vad som närmare framgår av villkoren för obligationen. 

ÖVRIGT 

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i miljontals svenska kronor om inte annat 

ges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat 

anges. Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre 

avrundningsdifferenser kan därför förekomma i summeringar. 

OFFENTLIGGÖRANDE  

Denna information är sådan information som Cherry AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 24 augusti 2017, kl. 08.30 CET. 

 

  

   
 

2 500   

 

 Justerad prognos för helåret 

2017 med intäkter om 2 500 

Mkr och EBITDA om cirka 480 

Mkr.  
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Styrelsens försäkran  

Styrelsen och VD försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 

ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

Cherry AB (publ) 

Stockholm den 24 augusti 2017 

  

 

Morten Klein 

Styrelseordförande 

 

 

 

 

Gunnar Lind 

Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

Anna Bergius 

Styrelseledamot 

 

 

Johan Moazed 

Styrelseledamot 

 

 

Claes Rutberg 

Styrelseledamot 

 

 

Jörgen Olsson 

Styrelseledamot 

  

 

Anders Holmgren 

Verkställande direktör 

 

Granskningsrapport 

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet 

med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 

INLEDNING 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Cherry AB 

(publ) per 30 juni 2017 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 

granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra 

förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 

granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 

betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 

en revision har. 

SLUTSATS 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 

för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 24 augusti 2017 

PricewaterhouseCoopers 

 

 

 

 

Aleksander Lyckow 

Auktoriserad revisor 
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Koncernens rapport över totalresultat 

 

  

Koncernens resultaträkning (Mkr) Q2 2017 Q2 2016 jan-jun 2017 jan-jun 2016 Helår 2016

Intäkter 536 192 1 077 369 1 102

Summa rörelsens intäkter 536 192 1 077 369 1 102

Aktiverat arbete för egen räkning 4 2 7 4 8

Kostnad sålda tjänster -134 -70 -268 -138 -330

Bruttoresultat 405 124 817 235 781

Marknadsföringskostnader -180 -49 -391 -82 -313

Personalkostnader -90 -45 -171 -87 -211

Övriga kostnader -43 -15 -79 -25 -82

Rörelseresultat (EBITDA) 93 15 176 40 174

Avskrivningar/nedskrivningar -32 -9 -64 -17 -59

Justerat rörelseresultat (EBIT) 60 6 112 23 115

Jämförelsestörande poster * - - - - 510

Rörelseresultat (EBIT) 60 6 112 23 626

Resultat fr andelar i intresseföretag -1 0 -1 0 22

Finansiella poster -37 4 -49 6 1

Resultat före skatt 23 11 62 30 649

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 3 24 15 609

Innehav utan bestämmande inflytande 12 5 28 11 26

Resultat efter skatt 15 8 51 26 635

Vinst per aktie före utspädning (kr) 0,03 0,04 0,27 0,20 7,86

Vinst per aktie efter utspädning (kr) 0,03 0,04 0,26 0,20 7,80

Totalresultat (Mkr) Q2 2017 Q2 2016 jan-jun 2017 jan-jun 2016 Helår 2016

Periodens resultat 15 8 51 26 635

Poster som senare kan återföras i 

resultaträkningen 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet 43 1 37 1 1

Summa totalresultat för perioden 58 9 88 26 637

* Avser omvärdering av initialt aktieinnehav i ComeOn
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Koncernens balansräkning 

 

  

Koncernens balansräkning (Mkr) 2017-06-30 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 3 258 3 263

Materiella anläggningstillgångar 33 21

Andelar i intresseföretag 26 0

Andra långfristiga fordringar 1 1

Kortfristiga fordringar 478 341

Likvida medel 397 306

Summa tillgångar 4 192 3 932

Eget kapital                                                 1 835 988

Långfristiga räntebärande skulder 1 665 457

Uppskjutna skatteskulder 27 29

Kortfristiga räntebärande skulder 117 13

Övriga kortfristiga skulder 549 2 445

Summa eget kapital och skulder 4 192 3 932
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Koncernens rapport över kassaflöde 

 

  

Koncernens kassaflödesanalys (Mkr) Q2 2017 Q2 2016 jan-jun 2017 jan-jun 2016 Helår 2016

Resultat efter finansiella poster 23 11 62 30 649

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 45 5 77 12 -473

Betald skatt -3 3 -9 2 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital

65 19 131 43 185

Förändringar i rörelsekapital -63 -17 -115 -3 -21

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 1 16 41 164

Investeringar i anläggningstillgångar -26 -7 -36 -21 -61

Investering i dotterbolag/Intressebolag -1 200 0 -1 200 0 -273

Förändring långfristiga fordringar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 226 -7 -1 236 -21 -334

Tillskott från minoritet 2 0 2 0 0

Nyemission teckningsoptioner 6 0 8 1 1

Utdelning 0 0 0 0 -19

Förändring långfristiga skulder 1 273 0 1 273 -1 468

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 281 0 1 283 0 450

Förändring av likvida medel 57 -6 63 20 281

Likvida medel vid periodens början 312 50 306 24 24

Kursdifferenser likvida medel 0 1 0 1 2

Likvida medel vid periodens slut * 369 45 369 45 306

* Likvida medel 397 57 397 68 306

Checkkredit -28 -12 -28 -23 0
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

  

Förändringar i koncernens eget kapital (Mkr) jan-jun 2017 Helår 2016

Ingående balans 988 157

Nyemission 1 043 417

Transaktioner med innehav utan  bestämmande inflytande -22 1

Omvärdering skuld avseende innehav utan  bestämmande inflytande -262 -205

Utdelning 0 -19

Totalresultat 88 637

Eget kapital vid periodens slut 1 835 988

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 761 935

Minoritetsintresse 74 52

Totalt eget kapital 1 835 988
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Sammandrag av moderbolagets resultaträkning 

 

 

 

Sammandrag av moderbolagets balansräkning 

 

  

Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Q2 2017 jan-jun 2017 Helår 2016

Intäkter 3 4 3

Övriga externa kostnader -9 -12 -8

Personalkostnader -4 -6 -8

Avskrivningar 0 0 0

Rörelseresultat -10 -14 -14

Finansiella poster -35 -47 14

Resultat före skatt -45 -60 0

Skatt 0 0 0

Resultat efter skatt -45 -60 0

Moderbolagets balansräkning (Mkr) 2017-06-30 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Andelar i koncernföretag 3 111 2 848

Andelar i intresseföretag 27 0

Fordringar hos koncernföretag 263 246

Övriga fordringar 11 3

Likvida medel 9 26

Summa tillgångar 3 421 3 123

Eget kapital                                                 1 559 578

Avsättningar 0 0

Långfristiga räntebärande skulder 1 665 457

Kortfristiga räntebärande skulder 88 12

Övriga kortfristiga skulder 109 2 076

Summa eget kapital och skulder 3 421 3 123
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Noter 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, 

Delårrapportering.  Delårsrapporten är upprättad i enlighet 

med International Financial Reporting Standards (IFRS), samt 

tolkningar av gällande standards från International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är 

antagna av EU.   

Moderbolagets rapporter har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och RFR2. Nya standarder och tolk-

ningar har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens 

redovisning. 

Cherry arbetar för närvarande med att noga utvärdera 
effekterna för koncernen av IFRS 15, den nya intäktsstand-
arden som gäller från 2018.  IFRS-standarderna IFRS 9 
Finansiella Instrument och IFRS 16 Leasing, kommer Cherry 

att utvärdera under hösten 2017.  

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisnings- 

och värderingsprinciper som i årsredovisningen 2016, som 

framgår av sidorna 38-43 i Årsredovisningen för 2016, som 

publicerades 24 april 2017 och finns tillgänglig på bolagets 

hemsida www.cherry.se.  

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Som jämförelsestörande poster redovisas transaktioner och 

händelser, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärk-

samma när periodens resultat jämförs med tidigare 

perioder, till exempel:  

• Omvärdering av tidigare innehav vid förvärv   

• Väsentliga nedskrivningar  

• Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär  

ALTERNATIVA NYCKELTAL 

I den här delårsrapporten hänvisas till nyckeltal som Cherry 

och andra använder vid utvärderingen av Cherrys resultat 

vilka inte uttryckligen är definierade i IFRS. Dessa mått för-

ser ledningen och investerare med betydelsefull information 

för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa 

icke-IFRS mått är tänkta att komplettera, inte ersätta, 

finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. Se 

under Definitioner av nyckeltal på sidan 25 för mer 

information om mått som Cherry tillämpar.  

Not 2. Redovisning av finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 

värde i balansräkningen klassificeras i någon av tre nivåer 

baserat på den information som används för att fastställa 

det verkliga värdet. Under perioderna har det inte skett 

någon överföring mellan nivåerna. En mer utförlig beskriv-

ning av nivåerna återfinns i årsredovisningen, se noterna 2 

och 30 i årsredovisningen 2016. 

Nivå 1 - Värdering sker enligt priser på en aktiv marknad 

Nivå 2 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 

utifrån värderingsmodeller som baseras på tredje parts 

observerbara data för tillgången än noterade priser 

inkluderade i nivå 1. 

Nivå 3 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 

utifrån värderingsmodeller där väsentliga indata baseras på 

icke observerbara data.

Obligationslånets verkliga värde enligt värderingshierarki 1 

är 1 883 Mkr.  

Poster redovisade till verkligt värde inom nivå 3 utgörs 

enbart av tilläggsköpeskillingar om 43 Mkr (43 Mkr).  

Se vidare årsredovisning 2016 not 31 för beräkningen av 

verkligt värde.  

För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder 

bedöms de redovisade värdena överensstämma med de 

verkliga värdena.  Inga väsentliga förändringar i värde-

ringsmodeller eller av antaganden eller indata har skett 

under perioden. 

 

 

  

Koncernen

Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar 790 - 522 - -

Summa Finansiella tillgångar 790 522

Finansiella skulder

Räntebärande skulder 1 782 470

Övriga finansiella skulder 401 2 254

Tilläggsköpeskillingar 43 43

Summa finansiella skulder 2 183 - 43 2 724 - 43

2017-06-30 2016-12-31

http://www.cherry.se/
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Not 3. Resultat per aktie  

 

 

 

Antal aktier uppgick den 30 juni 2017 till 20 640 901 med ett 

kvotvärde om 0,55 SEK. Vid bolagsstämman den 16 maj 2017 

beslutades om en uppdelning av aktierna i bolaget (ratio 

1:5). Det totala antalet aktier i bolaget efter uppdelning den 

3 juli 2017 uppgår till 103 204 505 med ett kvotvärde om 

0,11 SEK. Resultat per aktie beräknas utifrån periodens 

resultat exklusive minoritetens andel. Samtliga perioder vad 

gäller resultat per aktie har därefter räknats om.

Not 4. Förvärv 

COMEON 

Cherry AB (publ) träffade den 2 maj 2016 en överens-

kommelse om att förvärva 49 procent av aktierna i ComeOn 

Malta Ltd med en option på resterande 51 procent. ComeOn 

konsoliderades i sin helhet från 1 oktober 2016. De 11 maj 

2017 slutfördes förvärvet av resterande 51 procent av 

bolaget. 

Den totala köpeskillingen baserades på en multipel om 10 

gånger justerat rörelseresultat (EBIT) för helåret 2016 för 

ComeOn och uppgick till 289,8 MEUR. 

Förvärvet av aktierna i ComeOn har finansierats genom en 

kombination av nyemitterade aktier och kontanta medel. 

Köpeskillingen genomfördes i två steg. I steg ett erlades till 

50,4 procent via nyemitterade aktier av serie B i Cherry AB 

(publ) och till 49,6 procent med kontanta medel och i steg 

två till 40 procent via nyemitterade aktier av serie B i Cherry 

AB och 60 procent med kontanta medel. 

De kontanta delarna har säkerställts genom ett obligations-

lån om totalt 185 miljoner euro, inom en ram om totalt 200 

miljoner euro, med förfall 11 juli 2020.  

Obligationslånet noterades på Nasdaq Stockholm under 

september 2016.  

Cherrys transaktionskostnader för ComeOn-förvärvet 

belastade det andra kvartalet 2017 med 1,2 Mkr (0). För 

2016 belastade transaktionskostnader årets resultat med 

cirka 8 Mkr. Därutöver tillkommer uppläggnings- och rådgiv-

ningsavgifter för obligationen om totalt 24,2 Mkr vilka 

kostnadsförs över obligationens löptid.  

HIGHLIGHT GAMES 

Cherry AB träffade den 12 maj 2017 en överenskommelse om 

att förvärva 25 procent av spelutvecklingsbolaget Highlight 

Games. Cherry har en option på att förvärva ytterligare 26 

procent under en period om 18 månader. Köpeskillingen för 

de initiala 25 procent uppgick till 27 Mkr. 

Förvärvsanalys för Highlight Games är under framtagande 

och kommer presenteras i sin helhet i rapporten för Q3-

2017. Preliminärt uppgår nettotillgångar i bolaget till 24 Mkr 

och övervärde jämfört köpeskillingen kommer primärt avse 

goodwill med anledning av att bolaget är ett utvecklings-

bolag. Goodwill kommer i allt väsentligt avse humankapital 

och kommer inte vara avdragsgillt vid en eventuell nedskriv-

ning. Vilkoren avseende optionen att förvärva ytterligare 26 

procent bedöms vara på armlängds avstånd. 

Highlight Games redovisas som ett intressebolag.  

 

  

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, 

netto efter skatt, SEK jan-dec

2017 2016 2017 2016 2016

Genomsnittligt antal utestående aktier 90 390 879 71 485 570 88 348 127 71 434 586 77 541 031

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,03 0,04 0,27 0,20 7,86

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,03 0,04 0,26 0,20 7,80

Q2 jan-jun
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Not 5. Rapportering per affärsområde 

Koncernens verksamhet delas upp i affärsområden baserat 

på vilka delar verksamheten företagets högsta verkställande 

beslutsfattare följer upp, så kallad management approach 

eller företagsledningsperspektiv. Detta överensstämmer med 

koncernens operativa struktur och den interna 

rapporteringen till VD och styrelse. 

Cherrys affärsområden delas upp i Nätspel (erbjuder casino, 

odds och lotterier på nätet till konsumenter) via ComeOn!, 

Restaurangcasino (casino på restauranger och nattklubbar i 

Sverige) via Cherry Spelglädje, Spelutveckling på nätet via 

Yggdrasil och Highlight Games samt Prestationsbaserad 

marknadsföring på nätet via Game Lounge. Inom Cherry-

koncernen bedrivs dessutom ett antal utvecklingsprojekt. 

Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad redovisas 

dessa kostnader under rubriken ”Koncerngemensamt och 

utvecklingsprojekt” i affärsområdes-rapporteringen för att 

skapa en tydlighet i vad koncernens respektive affärsområde 

genererar. 

 

 

 

  

Koncernen per affärsområde (Mkr) Q2 2017 Q2 2016 jan-jun 2017 jan-jun 2016 Helår 2016

Intäkter

Nätspel - ComeOn! 436,6 128,1 889,8 246,9 830,5

Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge 33,0 12,5 62,7 22,3 57,0

Eliminering, Game Lounge-intäkter från Cherry -5,7 -1,5 -11,3 -2,8 -10,2

Restaurangcasino - Cherry Spelglädje 37,2 35,9 74,2 74,6 156,9

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming 40,4 19,9 73,8 34,1 86,9

Eliminering, Yggdrasil-intäkter från Cherry -5,9 -3,2 -12,0 -6,2 -18,8

Spelteknologi - XCaliber * 9,6 - 18,4 - -

Eliminering, XCaliber-intäkter från Cherry * -9,5 - -18,3 - -

Koncernen 536 192 1 077 369 1 102

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 

(EBITDA)

Nätspel - ComeOn! 61,8 5,4 118,7 17,4 120,2

Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge 20,4 3,2 34,9 7,7 19,0

Restaurangcasino - Cherry Spelglädje 3,4 3,1 7,0 7,6 16,7

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming 18,0 9,8 31,2 17,7 40,1

Spelteknologi - XCaliber * 0,2 - -1,2 - -

Utvecklingsprojekt -6,9 -4,0 -7,7 -5,1 -10,2

Koncerngemensamt -4,5 -2,6 -7,1 -4,8 -11,2

Koncernen 93 15 176 40 174

Justerat rörelseresultat (EBIT)

Nätspel - ComeOn! 35,0 1,4 65,7 9,3 81,4

Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge 18,8 2,3 31,7 5,9 14,4

Restaurangcasino - Cherry Spelglädje 2,4 2,3 4,9 6,0 13,4

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming 15,3 6,7 25,9 12,2 27,4

Spelteknologi - XCaliber * 0,2 - -1,3 - -

Utvecklingsprojekt -6,9 -4,0 -7,7 -5,1 -10,2

Koncerngemensamt -4,5 -2,6 -7,2 -4,9 -11,3

Koncernen 60 6 112 23 115

Finansiella poster -37,7 4,5 -49,8 6,3 23,6

Resultat före skatt 23 11 62 30 649
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Nyckeltal 

 

*   Nyckeltalet för Q4 är justerat för omvärdering av köpeskillingen för ComeOn. 

**  Nyckeltalet inkluderar för perioderna Q4 2016 samt Q1 och Q2 2017 en positiv omvärdering av initiala aktieinnehavet i ComeOn   

    om 510 Mkr. 

*** Börskursen vid periodens slut påverkades av genomförd aktiesplit 1:5 per den 3 juli 2017 som effektuerades på marknaden redan  

    30 juni 2017.  Q1 2017 och tidigare perioder har ej justerats. 

  

Koncernens nyckeltal                                                                    Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016

Finansiella mått enligt IFRS:

Summa rörelsens intäkter (Mkr) 536 541 519 214 192

Likvida medel (Mkr) 397 313 306 85 68

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) 103 205 86 305 86 305 86 305 71 486

Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) 90 391 86 305 86 305 80 990 71 486

Vinst per aktie före utspädning (kronor) 0,03 0,24 6,64 0,27 0,04

Vinst per aktie efter utspädning (kronor) 0,03 0,24 6,54 0,27 0,04

Alternativa nyckeltal:

Rörelsemarginal (EBITDA, procent) 17,3 15,4 20,5 14,5 7,7

Rörelsemarginal (EBIT, procent) * 11,2 9,6 13,5 10,1 3,2

Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 månader (procent)** 64 134 116 13 26

Kassaflöde per aktie, löpande verksamhet (kronor) 0,54 0,17 1,84 -0,43 0,01

Eget kapital per aktie (kronor) 17,06 8,73 10,84 6,77 2,42

Soliditet (procent) 44 21 25 50 52

Kassalikviditet (procent) 132 26 26 139 103

Investeringar i anläggningstillgångar (Mkr) 26 10 -85 397 7

Medeltal antal anställda (heltidstjänster under året) 591 622 405 326 307

Antal anställda personer vid periodens slut 1 160 1 130 1 140 882 847

Antal registrerade aktieägare 6 888 6 158 5 628 4 606 4 092

Börskurs vid periodens slut (kronor)*** 60,00 321,00 251,50 168,00 137,25
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Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal 

Intäkter 

Spelintäkterna redovisas netto efter 

avdrag för spelarnas vinster, bonus och 

lojalitetsprogram. För intäkter 

avseende lotterier redovisar Cherry sin 

andel som intäkt. 

Kostnader sålda tjänster 

Driftskostnader i spelverksamheten 

avser direkta kostnader såsom 

spelandelar till spelplatser, spelskatter 

och tillstånd, materialinköp, samt 

inköpta tjänster direkt relaterade till 

spelverksamheten. 

Genomsnittligt eget kapital  

Eget kapital vid räkenskapsårets ingång 

plus eget kapital vid räkenskapsårets 

utgång dividerat med två.  

Räntabilitet på eget kapital 

12 månaders rullande Resultat efter 

skatt hänförligt till moderbolagets 

aktieägare i förhållande till 

genomsnittligt eget kapital hänförligt 

till moderbolagets aktieägare. Det är 

ett avkastningsmått som används av 

investerare, analytiker och bolagets 

ledning för utvärdering av bolagets 

förmåga att förränta det kapital som 

dess aktieägare ställt till förfogande. 

Vinstmarginal  

Resultat efter finansiella poster i 

förhållande till periodens intäkter.  

Rörelsemarginal  

Rörelseresultat i förhållande till 

periodens intäkter. Det är ett 

lönsamhetsmått som används av 

investerare, analytiker och bolagets 

ledning för utvärdering av bolagets 

lönsamhet. 

Rörelseresultat före  

avskrivningar (EBITDA)  

Resultat före skatt, finansiella poster, 

avskrivningar och nedskrivningar. Det 

är ett lönsamhetsmått som används av 

investerare, analytiker och bolagets 

ledning för utvärdering av bolagets 

lönsamhet. 

Rörelseresultat (EBIT) 

Resultat före skatt och finansiella 

poster. Det är ett lönsamhetsmått som 

används av investerare, analytiker och 

bolagets ledning för utvärdering av 

bolagets lönsamhet. 

Justerat rörelseresultat (EBIT)  

Resultat före skatt och finansiella 

poster, justerat för jämförelsestörande 

poster.  

Soliditet 

Eget kapital vid periodens slut i 

procent av balansomslutningen vid 

periodens slut. Det är ett mått som 

används av investerare, analytiker och 

bolagets ledning för utvärdering av 

bolagets betalningsförmåga på lång och 

kort sikt samt kapitalstrukturen i 

bolaget. 

Kassalikviditet  

Omsättningstillgångar exklusive 

varulager i relation till kortfristiga 

skulder inklusive föreslagen men ej 

beslutad aktieutdelning. Det är ett 

mått som används av investerare, 

analytiker och bolagets ledning för 

utvärdering av bolagets finansiella 

ställning och betalningsförmåga på kort 

sikt. 

Antal anställda  

Antalet anställda personer vid senaste 

månadens löneutbetalningstillfälle. 

Medeltal antal anställda  

Antalet anställda omräknat till 

heltidstjänster (årsarbetare). 

Genomsnittligt antal  

utestående aktier  

Vägt genomsnitt av antalet utestående 

aktier under perioden. 

Resultat per aktie 

Resultat efter skatt i förhållande till 

genomsnittligt antal utestående aktier 

under perioden. 

Resultat per aktie efter utspädning 

Årets resultat dividerat med vägt 

genomsnitt av antalet utestående 

aktier under året justerat för 

tillkommande antal aktier vid 

konvertering samt optioner med 

utspädningseffekt.  

Kassaflöde från löpande 

verksamhet, per aktie  

Kassaflödet från den löpande 

verksamhet i förhållande till 

genomsnittligt antal utestående aktier 

under perioden. Det är ett mått som 

används av investerare, analytiker och 

bolagets ledning för utvärdering av 

bolagets finansiella utveckling och 

förmåga att generera ett positivt 

kassaflöde. 

Eget kapital per aktie  

Eget kapital i förhållande till antal 

aktier vid periodens slut. Det är ett 

mått som används av investerare, 

analytiker och bolagets ledning för 

utvärdering av bolagets finansiella 

ställning. 

Utdelning per aktie  

Genomförd/föreslagen utdelning.  

Organisk tillväxt 

Tillväxt justerad för de förvärv eller 

avyttringar som genomförts under 

perioden. Det är ett mått som används 

av investerare, analytiker och bolagets 

ledning för utvärdering av bolagets 

tillväxt. 

Spelöverskott 

Spelinsatser minus spelvinster. 
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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 med respektive bolag; Nätspel via 

ComeOn!, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, 

Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming 

och Highlight Games, samt Restaurangcasino via Cherry 

Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom 

strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter 

drygt 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-

aktie är noterad på AktieTorget. 

Läs mer om koncernen på www.cherry.se  

För ytterligare 
information, 
vänligen kontakta 

   Finansiell 
Kalender 
2017/2018 

Anders Holmgren, VD  

Telefon +46 (0)708 607 534 

anders.holmgren@cherry.se  

 

Christine Rankin, CFO  

Telefon +46 (0)76 539 94 92 

christine.rankin@cherry.se  

 

Carolina Haglund Strömlid,  

Head of IR & Communications 

Telefon +46 (0)708 807 173 

carolina.stromlid@cherry.se  

   Delårsrapport  

januari – september 2017,  

onsdagen den 8 november 2017 

 

Bokslutskommuniké 2017,  

onsdagen den 21 februari 2018 
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