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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 14 mars 2018 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 
CHER-B.ST – har utökat sin närvaro i Italien efter att ha skrivit avtal med Lottomatica, 
landets största onlineoperatör.  

Yggdrasils portfölj av certifierade casinospel kommer att finnas tillgänglig för slutanvändare på spelsajterna 
lottomatica.it och totosi.it. Operatören kommer också få tillgång till Yggdrasils samling av 
marknadsföringsverktyg, BOOST™. 
 
”Italien har snabbt vuxit och är idag en av Europas viktigaste igamingmarknader, och stora aktörer som 
Lottomatica har spelat en viktig roll i denna process. Det här avtalet ger oss möjlighet att stärka vår fortsatta 
tillväxt i Italien och utveckla ett långvarigt och fruktbart förhållande med Lottomatica”, säger Fredrik Elmqvist, 
CEO för Yggdrasil Gaming. 
 
 
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 14 mars 2018, kl. 13:00 (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 1 400 personer och har cirka 
6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns 
på www.cherry.se. 

Yggdrasil fortsätter sin expansion i Italien 
genom avtal med Lottomatica 
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