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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 19 december 2017 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 

CHER-B.ST – har tecknat avtal med Rank Group, en av Storbritanniens största 

speloperatörer. Avtalet inkluderar hela Yggdrasils spelportfölj samt marknadsförings-

verktyget BOOST™ respektive BRAG™ för sociala medier.      

Rank Group, med varumärken som Mecca och Grosvenor Casino, får tillgång till samtliga Yggdrasils spel, 

inklusive succéer som Jungle Books och Valley of the Gods. 

”Rank Group är en av de mest respekterade aktörerna i Storbritannien, och vårt avtal med dem innebär ett 

betydande steg i vår expansion på en marknad med hård konkurrens. Vi är övertygade om att våra spel kommer 

att fungera bra i kombination med Mecca och Grosvenor och ser fram emot att bygga en långsiktig relation med 

Rank”, säger Fredrik Elmqvist, CEO för Yggdrasil.  

”Yggdrasil är en relativ ny aktör inom denna del av marknaden men har redan levererat extraordinära titlar med 

överlägsna bonusverktyg. Vi ser fram emot att erbjuda deras spel till våra kunder på Mecca Bingo och Grosvenor 

Casino samt att använda marknadsföringsverktygen”, säger Bhotesh Maheshwari, Head of Casino på Rank Group. 

Om Rank 

Rank har tre etablerade varumärken som riktar sig till spelare: Mecca, Grosvenor Casinos och Enracha. Rank har 

151 spelplatser i Storbritannien, Spanien och Belgien. Utöver dessa erbjuder bolaget onlinespel enligt 

spellicenser i Storbritannien och Alderny. 

 
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 19 december 2017, kl. 10:00 (CET). 

 

CHERRY I KORTHET 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa 

aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver 

Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online 

Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom 

strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 

6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns 

på www.cherry.se. 

Yggdrasil fortsätter växa i Storbritannien –  
tecknar avtal med Rank Group  
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