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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 7 december 2017 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 
CHER-B.ST – förbereder sig för att ge sig in på en nygammal del av spelmarknaden med sin 
nya satsning på multispelarversion av bingospel. Det blir en unik produkt som ger spel-
operatörerna en extra dimension till sina nuvarande casino och vadslagningserbjudanden.     

Yggdrasils bingospel är en satsning på spel i mobil och kommer att fungera i såväl stående som liggande format, 
vilket tillåter spelaren en flexibel och modern bingoupplevelse. Naturligtvis finns det även en smidig lösning för 
dem som spelar via plattor och vanliga datorer. 

Bingospelet kommer att innehålla olika funktioner som inte tidigare har funnits i denna typ av spel. De är 
baserade på Yggdrasils erfarenheter inom casino och spelengagemang och, som i bolagets spelautomater, 
kommer Yggdrasils verktyg BOOST™ att användas för att skapa kampanjer och underhållande spelalternativ. 

”Vi har studerat bingo under en tid och har sett att det finns en spännande potential att tillföra något nytt i det 
som varit en slumrande del av branschen. Med vårt stora kunnande inom sociala aspekter och spelutveckling 
bedömer vi att vi kan uppdatera bingo och ta spelandet till en ny nivå. Detta kan skapa intresse från nya 
demografiska grupper till en begränsad kostnad i jämförelse med casinospel, vilket kan generera intäkter direkt 
och indirekt genom vårt sätt att arbeta med BOOST™ verktyget och mini-spelautomater”, säger Fredrik Elmqvist, 
CEO för Yggdrasil Gaming.  

Mer information finns i pressmeddelande på yggdrasil.com och fler detaljer om de nya bingospelen kommer att 
presenteras på branschmässan “ICE Totally Gaming” den 6-8 februari i London, där Yggdrasil kommer att finnas i 
monter N3-140. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Elmqvist, CEO för 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 7 december 2017, kl. 15:00 (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. 
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