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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 4 januari 2018 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 

CHER-B.ST – har tecknat ytterligare ett avtal med en dansk speloperatör, bet25.dk. 

Varumärket, som ingår i den danska spelbolagskoncernen Ecosys A/S, får tillgång till Yggdrasils portfölj med 

spel, inklusive succéer som Vikings Go Berzerk. Avtalet inkluderar även marknadsföringsverktyget BOOST™ 

respektive BRAG™ för sociala medier.      

”Att vi tecknar ytterligare ett avtal med en större dansk speloperatör visar hur viktig denna reglerade marknad 

är för Yggdrasil. Vi har haft en betydande tillväxt sedan vi gick in i reglerade marknader under 2017, och vi har 

en bra efterfrågan på vårt innehåll bland såväl operatörer som spelare i Danmark. Vi ser fram emot att arbeta 

tillsammans med alla på bet25.dk för att hjälpa dem med ett ännu starkare utbud som intresserar deras 

kunder”, säger Fredrik Elmqvist, CEO för Yggdrasil.  

”Yggdrasil är ett välkänt namn bland spelare på onlinecasino runt om i världen, och vi är övertygade om att våra 

danska spelare ser fram emot att spela på deras fantastiska spel. Att växa med innovativt innehåll är en viktig 

del i vår strategi att erbjuda våra kunder den allra bästa casinoupplevelsen. Och här kommer Yggdrasils spel att 

ha en stor betydelse”, säger Hartvig Petersen, Casino Manager på bet25.dk. 

Om Ecosys 

Ecosys A/S är en dansk spelbolagskoncern som grundades 2007. Idag har koncernen flera starka varumärken som 

bet25.dk (onlinespel och sportsbetting), rød25.dk (casino), Café Bet25 (spelkafé) och casinogo.dk (mobilcasino). 

Ecosys tecknade nyligen ett villkorat förvärvsavtal som innebär att det svenska hästspelbolaget AB Trav och 

Galopp (ATG) kan köpa Ecosys när den svenska spelmarknaden omregleras 2019. 

 
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 4 januari 2018, kl. 10:10 (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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