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PRESSMEDDELANDE 

Cherry AB (publ)  

Stockholm den 28 januari 2016 

 

Cherry utser ny VD för Restaurangcasino 

Aron Egfors tillträder som VD för Cherry Spelglädje AB med ansvar för affärsområdet Restaurangcasino. Förändringen av 

ledningen har sitt syfte i att ytterligare stödja Cherrys höga ambitioner att öka sina marknadsandelar för affärsområdet 

Restaurangcasino och tydliggöra ledarskapet. 

 

Med effekt från 28:e januari har Aron Egfors utsetts till VD för Cherry Spelglädje AB, som innehar de spellicenser Cherry har 

inom affärsområdet Restaurangcasino. Aron ersätter Fredrik Burvall som VD för dotterbolaget Cherry Spelglädje AB, som en 

följd av Cherry-koncernens kraftiga tillväxt de senaste åren, och för att tydliggöra ledarskapet inom Restaurangcasino.  

 

Per-Anders Persson och Ulf Bergström fortsätter som tidigare som vice VD för Cherry Spelglädje AB. Aron Egfors har 18 års 

erfarenhet från ledandebefattningar inom restaurangcasino och följde med förvärvet av Joker Casino, som Cherry genomförde 

2009. Aron har en Marknadsekonomexamen från IHM Business School och äger via bolag och närstående 186 962 B-aktier i Cherry 

AB (publ). 

 

“Cherrys långsiktiga strategi är att generera fortsatt lönsamhet och tillväxt inom Restaurangcasino, såväl genom organisk 

tillväxt som via förvärv. Med Aron Egfors som VD tydliggör vi ledarskapet och strömlinjeformar koncernens organisation. Vi 

har under de senaste åren upplevt att Aron bidrar med nya idéer och ett starkt fokus på försäljning vilket vi är övertygade 

kommer bidra till fortsatt hög marknadsandel och bra resultat för Restaurangcasino.” – säger Fredrik Burvall, VD Cherry AB. 

 

“Jag ser fram mot att leda vårt kompetenta och starka team framåt, i vilket jag uteslutande ser möjligheter. Vår ambition 

kommer fortsatt att vara att leverera den bästa restaurangcasino upplevelsen, med högt fokus på att öka vår marknadsandel, 

vilket jag kommer göra allt jag kan för att bidra till.“- säger Aron Egfors, VD Cherry Spelglädje AB.  

 

Cherry ABs övriga affärsområden påverkas inte av dessa förändringar. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Fredrik Burvall, VD och Koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 08- 514 969 52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se 

Aron Egfors, VD Cherry Spelglädje AB, Telefon 0707-106 309, aron.moberg-egfors@cherry.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherry i korthet 
Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och lotterier på nätet (www.CherryCasino.com, www.EuroLotto.com, 

www.EuroSlots.com, www.SpilleAutomater.com, www.NordicSlots.com, www.NorgesSpill.com, www.SveaCasino.com, www.Sunmaker.com, 

www.SunnyPlayer.com och www.KingPlayer.com), affiliate-verksamhet genom Game Lounge samt utveckling av spel (www.Yggdrasil.com) 

baserat på bolag från Malta. Cherry är marknadsledande inom casino på restauranger och nattklubbar i Sverige. Cherry sysselsätter runt 750 

personer och har drygt 3 800 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. 
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