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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 8 februari 2018 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: 
CHER-B.ST – tar sikte på den spanska spelmarknaden efter att ha tecknat avtal med sin 
befintliga partner GVC. GVC blir den första operatören att erbjuda Yggdrasils speltitlar och 
bedömningen är att från och med andra kvartalet 2018 kunna tillhandahålla spelen i 
enlighet med de spanska regelverken.  

Den spanska marknaden för onlinespel har visat en imponerande tillväxt de senaste åren, i synnerhet sedan 
2015, då spelautomater tilläts. Enligt spelmyndigheten Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ökade 
intäkterna för onlinespel med 37 procent, till 140,5 miljoner euro, för tredje kvartalet 2017, jämfört med 
motsvarande period 2016. 

”Spanien har snabbt etablerat sig som en av Europas snabbast växande och spännande marknader, vilket innebär 
att Yggdrasils prisvinnande spel och marknadsföringsverkyg har de bästa förutsättningarna att lyckas. Att vi kan 
komma in i Spanien tillsammans med vår partner GVC, som vi länge har samarbetat med i flera olika länder, 
säkrar att vi når engagerade spelare i hela landet. Det här avtalet, tillsammans med vårt inträde på danska och 
italienska marknaden, bekräftar vår strävan att expandera på den reglerade marknaden i Europa”, säger Fredrik 
Elmqvist, CEO för Yggdrasil.    

”Vårt mål är att kunna erbjuda innehåll från våra bästa leverantörer i alla våra marknader. Våra kunder 
uppskattar redan Yggdrasils slots, så självklart är vi mycket nöjda med att bli den första operatören som kan 
erbjuda deras prisbelönta spel också i Spanien. ¡Vamos a jugar!”, säger Andy Whitworth, GVC’s Head of Content 
and Commercial.    

 
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 8 februari 2018, 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. 

Yggdrasils spelutbud lanseras på spanska 
marknaden tillsammans med GVC  
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