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Yggdrasil lanserar nytt partnerprogram,
YGS Masters
Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO:
CHER-B.ST – öppnar upp sin plattform för innehåll utvecklat av ledande och oberoende
spelstudior genom att lansera ett partnerprogram, YGS Masters. Via Yggdrasil Game Server
(YGS) Masters bjuds oberoende spelstudior in till att utveckla casinospel på bolagets
semiöppna plattform.
Yggdrasil kommer att ge de utvalda spelstudiorna tillgång till bolaget marknadsföringsverktyg, benämnt BOOST™,
så att studior kan utveckla sina egna versioner av dessa verktyg i sina spelklienter. Detta inkluderar möjligheten
att köra nätverkskampanjer.
YGS Masters kommer att ledas av Yggdrasils Stuart McCarthy, Head of Studio Partnerships. McCarthy har tidigare
arbetet hos BetClic och NYX, där han var produktchef för OGS.
”YGS Masters är ett strategiskt initiativ som är en reaktion på spelmarknadens alltmer fragmenterade
värdekedja. Direkta integreringar är få, så oberoende leverantörer behöver stöd från en etablerad partner med
framåtskridande teknik”, säger Fredrik Elmqvist, CEO för Yggdrasil.
”Operatörer och spelstudior har i åratal skrikit efter en modern öppen plattform som erbjuder flexibla verktyg
som BOOST™ och som har den marknadspenetration som Yggdrasil har arbetat upp”, fortsätter Fredrik Elmqvist.

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 mars 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 1 400 personer och har cirka
6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns
på www.cherry.se.
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