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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 4 oktober 2018 

 

Spelutvecklaren Highlight Games, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) (Cherry) – STO: 
CHER-B.ST, har tecknat ett strategiskt distributionsavtal med iGamingbolaget Spin Games 
LLC (”Spin”), med säte i Reno, USA. Spin kommer att distribuera Highlight Games’ unika 
innehåll med virtuella sporter på de reglerade marknaderna för onlinespel, sportsbetting 
och lotteri inom USA. 

Spin kommer att integrera Highlight Games portfölj med virtuella sporter, som använder historiska filmsekvenser 
från sporthändelser, på sin spelserver med namnet The ROC och distribuera spel på den amerikanska marknaden. 
Utöver denna distribution kommer Highlight Games att använda The ROC-lösningen för att distribuera sitt 
sportsbettinginnehåll, inklusive det innovativa sportspelet SOCCERBETTM, med engelska och italienska 
fotbollsligan, till reglerade spelmarknader i Europa. 

”Spin har en bred erfarenhet av interaktiva spel och lotterimarknaderna samt sportsbetting, som nu börjar 
etableras online i USA. Därmed har Spin en unik position att distribuera Highlight Games’ innovativa 
sportsbettingportfölj i de nyligen reglerade onlinespel-marknaderna”, säger Tim Green, CEO för Highlight 
Games. 

”Vi är glada över att komma igång med vårt samarbetsavtal med Highlight Games och vi hoppas att snart kunna 
lansera deras innovativa spel i USA samt stödja dem via The ROC, när de utökar sin position på den globala 
marknaden för virtuella spel”, säger Kent Young, CEO för Spin Games. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tim Green, CEO för Highlight Games, tim@highlight-games.com 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

 
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2018, kl. 08:30 (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 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-
segmentet. Mer information finns på www.cherry.se. 

Highlight Games tecknar strategiskt 
distributionsavtal för den amerikanska 
marknaden  
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SPIN GAMES I KORTHET 

Spin Games LLC grundades i januari 2012 och har säte i Reno, Nevada. Bolaget är specialiserat på utveckling, 
utformning och lansering av världsledande spelinnehåll och interaktiva teknologier för interaktiva onlinespel-
marknader. Med verksamhet i Nordamerika och Europa har Spin avtal med alla viktigare onlinespeloperatörer 
som vänder sig till den amerikanska marknaden med innehåll från Spin eller populärt tredjepartsmaterial genom 
licensavtal med ledande innehållsleverantörer. För mer information om Spin Games LLC, vänligen besök 
www.spingames.net. 
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