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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 9 augusti 2018 

 

Affiliatebolaget Game Lounge, ett dotterbolag till Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST, 
etablerar verksamhet i den amerikanska delstaten New Jersey genom förvärv av domänen 
BetNJ.com, en så kallad premiumdomän för sportsbetting och casino i delstaten. Game 
Lounge har dessutom köpt den mexikanska domänen OnlineCasino.mx.     

Game Lounge fortsätter sin strategi att komplettera den organiska expansionen med selektiva förvärv. Med 
förvärvet av BetNJ.com etablerar bolaget sig på den reglerade marknaden i New Jersey, USA. Sajten 
OnlineCasino.mx kommer att bli ett starkt brohuvud för den stora mexikanska spelmarknaden, som av det 
oberoende analysföretaget H2 Gambling Capital värderas till omkring 850 miljoner euro.  

”Båda domänerna är premiumdomäner, vilket innebär att de har en stark ställning genom etablerade namn, är 
intuitiva och driver mycket trafik, och vi ser stora möjligheter att använda dessa för våra fortsatta satsningar i 
Nordamerika”, säger Jonas Cederholm, CEO för Game Lounge. ”I USA har högsta domstolen förklarat att 
förbudet mot sportsbetting är i strid mot landets författning. Den drivande delstaten i målet, New Jersey, har nu 
legaliserat vadslagning på sport och vi ser goda möjligheter att expandera med vår modell för att hjälpa spelare 
att hitta rätt bland de många spelalternativ som kommer att erbjudas kunder i de delstater som redan har 
lagstiftningen på plats. Den föreslagna regleringen av den mexikanska spelmarknaden gör att vi bedömer att det 
finns goda möjligheter att ta en stark position i en för oss ny marknad”. 

Sajterna kommer att lanseras under tredje kvartalet 2018.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jonas Cederholm, VD Game Lounge, tel +356 991 708 63, jonas@gamelounge.com 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2018, kl. 14:30 (CET). 
  

CHERRY I KORTHET 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget 
grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online 
Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens 
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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