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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 10 januari december 2017 

 

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

CHER-B.ST – lanserar under första kvartalet 2018 högteknologiska versioner av bordsspel som 

Blackjack, Roulette och Baccarat. Spelaren erbjuds en virtuell 3D-miljö och kan interagera 

med en digital croupier och få en förstärkt upplevelse av de klassiska spelen.    
 

Yggdrasil utvecklar olika typer av populära bordsspel för flera spelare i realtid. Först ut är Blackjack, ett spel 

där bolaget har använt sin egenutvecklade REDUX™ teknologi. Spelet kommer att innehålla möjligheten till så 

kallade sidebet samt egenskaper och karaktär som är unika för respektive croupier. 

 

Genom REDUX™ kombineras de bästa delarna av livecasino och onlinecasino, med slumptalsgenerator (RNG). 

Plattformen använder motion capture-teknik för att visualisera croupierns rörelser och skapa interaktion med 

spelaren i en helt tredimensionell casinomiljö. 

 

För att höja upplevelsen av varje spel utvecklas olika högkvalitativa versioner av croupierer. Teknologin tillåter 

detaljerade handrörelser och ansiktsuttryck som kan interagera och kommunicera med spelaren. Utöver 

standardpaketet kommer speloperatörer att kunna välja sin egen exklusiva design på bord och 

croupierpersonligheter, eller anpassa spelet enligt sin visuella profil eller ett specialtema. 

 

Utbudet av bordsspel kommer senare att kompletteras med Roulette och Baccarat, samtliga med 3D-croupier i 

hög kvalitet och innovativa sociala funktioner som bland annat ger spelaren möjlighet att kommunicera med de 

andra spelarna kring bordet. 

 

Yggdrasils bordsspel kommer initialt att vara tillgängliga via Jackpotjoy-koncernens operatörer, Vera&John och 

Intercasino, via ett beta-versionsavtal för att senare i år kunna lanseras i full skala. 

 

”Våra bordsspel, där vi börjar med Blackjack, är ett genombrott inom online casino. Vertikalen med bordsspel 

har stått stilla under några år, men våra produkter med sociala verktyg i kombination med en spelupplevelse i 

hög kvalitet, liknar inget annat på dagens marknad”, säger Krzysztof Opałka, Chief Product Officer, Yggdrasil. 

 

”Det handlar inte om att en enda spelare ska vinna över banken, utan istället kan tusentals verkliga spelare i 

hela världen vara med samtidigt i spelet och att vinna mycket och flera gånger. Vi har en tydlig plan som 

inkluderar nya innovativa spel och funktioner. Målet är att utveckla bordsspel på samma sätt som vi gjort med 

spelautomater, där marknaden växer till stor del som en effekt av att vi löpande lanserar nya versioner av kända 

spel”, säger Krzysztof Opałka. 

 

”Yggdrasil är ett välkänt namn i hela spelbranschen och har nästan blivit en synonym för innovation inom 

spelautomater. Det är fantastiskt att de nu också uppmärksammar bordsspel. Det är en stor framgång för oss att 

bli den första operatören att lansera Yggdrasils bordsspel och vi ser fram emot att erbjuda dessa nya spännande 

produkter till hela vår kundbas under 2018”, säger Victor Olinger, Head of Gaming inom Jackpotjoy Group. 

Yggdrasil förnyar upplevelsen av klassiska 
bordsspel  
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Nyligen lanserade Yggdrasil vertikalen bingo och vertikalen bordsspel kommer att bli en viktig del i Yggdrasils 

växande produktportfölj, där även flertalet titlar inom segmentet spelautomater bidrar till spelutvecklarens 

starka marknadsposition. 

 

Mer information finns i pressmeddelande på www.yggdrasil.com och på www.yggdrasiltablegames.com. Den 

första versionen av de innovativa bordsspelen kommer att demonstreras på branschmässan “ICE Totally Gaming” 

den 6-8 februari i London, Yggdrasil kommer att finnas i monter N3-140. 

 
 
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 10 januari 2018, 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. 
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