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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 26 oktober 2017 

 

Jonas Wåhlander, VD för ComeOn Malta Ltd har idag lämnat sin befattning. En ledningsgrupp 
med stor erfarenhet tillträder för att ta ComeOn! till nästa nivå. 

”Integrationsarbetet inom vårt affärsområde Nätspel har kommit till en punkt där vi nu vill öka tillväxt-
ambitionerna och ytterligare stärka ComeOn!:s marknadsposition. Efter en period med internt fokus är det dags 
att ta tillvara den kraft som finns i bolaget. Vi har inlett rekryteringen av en ny VD för ComeOn och den nya 
ledningsgruppen består av flera personer med erfarenhet från ComeOn! sedan bolagets start. De kommer att ta 
bolaget till nästa nivå vad gäller intjäning och marknadsfokus. Att flera av dem dessutom är ägare i Cherry AB 
bör bidra till en bra utveckling”, säger Anders Holmgren, VD för Cherry AB. 

ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via dator, mobil och 
surfplatta, med välkända varumärken och starka positioner, främst inom casino och sportsbetting. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Holmgren, CEO: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se 
Christine Rankin, CFO: 076 539 94 92, christine.rankin@cherry.se 
Carolina Haglund Strömlid, IR & Communications: 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se 

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den  
26 oktober 2017, klockan 08:45 CET. 

 

CHERRY I KORTHET 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi 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, Prestationsbaserad marknadsföring, 
Spelteknologi, Spelutveckling och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom 
strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 
6 900 aktieägare. Bolagets B–aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns 
på www.cherry.se. 
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