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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 19 september 2018 

 

Speloperatören ComeOn, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST, lanserar 
ett nytt varumärke på den tyska marknaden: Blitzino.com. Namnet är en kombination av 
det tyska ordet för blixt (Blitz) och casino därmed illustrerar namnet kärnan i erbjudandet, 
blixtsnabba insättningar, uttag och ett stort utbud av casinospel. 

Blitzino.com är ett varumärke med licens från Malta Gaming Authority som ger tyska kunder möjligheten tll 
snabbare casinospel och uttag utan tidskrävande registrering. 

”Efter lanseringarna av Snabbare och Hajper i Sverige samt Nopeampi i Finland, vill vi nu ta denna affärsmodell 
till Tyskland. Som namnet antyder är spelupplevelsen för kunder både snabbare och lättare än något som 
tidigare funnits på tyska marknaden. Hos Blitzino kan kunderna börja spela direkt och få sina vinster på kontot 
med blixtens hastighet”, säger Lahcene Merzoug, VD för ComeOn. 

Blitzino.com använder sig av en “pay and play”-lösning som möjliggör för en komplett kundkännedom, så kallad 
KYC-process, på varje insättning. Det är en snabb, användarvänlig och säker lösning som ger kunderna möjlighet 
att spela casino utan tidskrävande registrering. Dessutom har uttagsprocessen ändrats om till att bli så effektiv 
och snabb som möjligt, endast 15 minuter.  

ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via mobil, surfplatta och 
dator, med välkända varumärken och starka positioner, främst inom casino och sportsbetting. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lahcene Merzoug, VD för ComeOn: lahcene.merzoug@comeon.com 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2018, kl. 15:00 (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. 

ComeOn lanserar ”Blitzino.com” – en ny 
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