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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 17 april 2018 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 
CHER-B.ST – välkomnar Northern Lights Gaming som den första oberoende spelstudion att 
nyttja Yggdrasils plattform genom Yggdrasil Game Server (YGS) Masters.  

Målsättningen med samarbetet är att Yggdrasil ska kunna erbjuda sitt nätverk med speloperatörer Northern 
Lights högkvalitativa innehåll för spelautomater, utvecklade främst för den brittiska marknaden. Yggdrasil 
bjuder in ledande oberoende spelstudior från hela världen att samarbeta på bolagets semiöppna plattform och 
avtalet med Northern Lights är det första sedan partnerprogrammet YGS Masters lanserades för en månad sedan. 
 
Som en del i programmet får spelstudiorna tillgång till Yggdrasils marknadsföringsverktyg BOOST™ så de kan 
anpassa verktyget till sina egna spel. 
 
Northern Lights grundades 2017 av en grupp personer med lång och omfattande erfarenhet från spelindustrin och 
onlinespel. Bolaget har verksamhet i Manchester och Stockholm och dess fokus på utveckling av 
marknadsledande produkter för den brittiska marknaden kommer att stärka Yggdrasils erbjudande. 
 
”Sedan starten av YGS Masters i förra månaden har vi fått många förfrågningar och jag är mycket glad över att vi 
nu kan meddela det första samarbetet. Personerna bakom Northern Lights Gaming har en bred kompetens när 
det gäller spelutveckling för den brittiska marknaden, och vi är imponerade av det vi hittills har sett. Vi är 
övertygade om att YGS Masters kan hjälpa till att lyfta Northern Lights’ innehåll till nästa nivå och ser fram emot 
att kunna visa upp deras spel för våra kunder inom de närmsta månaderna”, säger Stuart McCarthy, Head of 
Studio Partnerships vid Yggdrasil. 
 
”Northern Lights är nu nära den tidpunkt när vi kan visa våra första spel för omvärlden och vi är mycket stolta 
över att vara den första externa part som får tillgång till Yggdrasils innovativa plattform. Vi ser fram emot att 
bygga ett starkt samarbete med Yggdrasil och kunna använda alla de effektiva verktyg de har utvecklat. Det är 
en spännande tid för alla oss på Northern Lights,” säger Andrew Goodale, VD för Northern Lights Gaming. 
 
Northern Lights Gaming (NL Gaming Sweden AB) grundades av personer i ledande befattningar från Barcrest och 
WMS och de har decennier av erfarenhet från att vara i spelindustrins framkant. Bolagets medarbetare står 
bakom några av Storbritanniens mest populära spel, bland annat Rainbow Riches, och har skapat och 
framgångsrikt lanserat spel och kompletta spelplattformar för såväl datorer som mobila spelenheter. 

 
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 17 april 2018, kl. 10:30 (CET). 

Northern Lights blir först att använda 
Yggdrasils partnerprogram YGS Masters 
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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. 
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