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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 5 december 2017 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 
CHER-B.ST – har ingått avtal om att lansera delar av sitt spelutbud hos de danska 
operatörerna Danske Spil och bwin.dk. Avtalet omfattar Yggdrasils online-casinospel, vilka 
kommer att lanseras under första kvartalet 2018, via GVC:s plattform.     

Operatörerna kommer att få tillgång till Yggdrasils populära casinospel, bland annat jättesuccén Vikings Go 
Berzerk, samt marknadsföringsverktyget, BOOST™, och det sociala medieverktyget, BRAG™. 

”Inför vårt inträde i Danmark har operatörer, som vill förbättra sin spelportfölj, visat stort intresse för vårt 
spelutbud. Avtalet med Danske Spil och bwin.dk via GVC gör att våra spel kan erbjudas till spelare hos två av 
Danmarks mest populära varumärken”, säger Fredrik Elmqvist, VD för Yggdrasil Gaming. 

”Yggdrasils spel uppskattas av spelare i Norden och övriga Europa, så det är fantastiskt att få erbjuda dessa till 
våra kunder på Danmarks reglerade marknad, en extremt konkurrensutsatt marknad. Yggdrasils högkvalitativa 
speltitlar med branschens ledande marknadsföringsverktyg kommer att ge båda våra varumärken och våra B2B-
partner en stark fördel”, säger Liron Snir, Chief Product Officer – GVC. 

”Danske Spil vill alltid förbättra servicen till våra spelare, och vi är säkra på att Yggdrasils spel kommer att bli 
extremt populära. Yggdrasil är ett väl respekterat namn inom spelbranschen, och det ska bli ett nöje att arbeta 
tillsammans med dem för att stärka Danske Spils erbjudande”, säger Søren Schneider, Head of Product – Danske 
Licens Spil.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Elmqvist, VD Yggdrasil, +356 99 62 51 04, fredrik@yggdrasilgaming.com 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2017, kl. 10:00 (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: Online Gaming, Game Development, Online 
Marketing, Gaming Technology, 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. 

Yggdrasils spelutbud lanseras i Danmark via 
Danske Spil och bwin.dk 
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