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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 13 september 2018 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 
CHER-B.ST har inlett ett samarbete med Taiwans ledande operatörer inom sociala spel, 
XSG. Avtalet betyder att flera av Yggdrasils casinospel är tillgängliga i Taiwan via XSG:s 
varumärke för sociala spel, www.08online.com.  

”Att bli är den första operatören som kan erbjuda Yggdrasils fantastiska casinospel i Taiwan bekräftar XSG:s 
historik och affärsutveckling. Det är också ett tecken på Taiwans spelmarknad nu är tillräckligt utvecklad att 
attrahera intresse från globala aktörer. I linje med vårt avtal med Yggdrasil kommer XSG att fortsätta att 
erbjuda våra kunder upplevelserna som världens bästa spel ger”, säger Stanley Ku, XGS:s grundare och VD för 
bolaget. 
 
”Avtalet är Yggdrasils första i den taiwanesiska marknaden, och det är glädjande att vi har den ledande 
operatörerna för sociala spel som samarbetspartner. XGS:s 08online-plattform har en ledande position och en 
lojal kundbas, vilket gör oss övertygade om att våra spel kommer att bli populära. Taiwan ger också Yggdrasil en 
utmärkt bas som vi kan använda för att studera utvecklingen i andra delar av Asien”, säger Fredrik Elmqvist, CEO 
för Yggdrasil. 

 
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 13 september 2018, kl. 10:00 (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 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-
segmentet. Mer information finns på www.cherry.se. 

Yggdrasils spel lanseras i Taiwan genom 
speloperatören XSG 
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