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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 14 juni 2018 

 

Speloperatören ComeOn, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – lanserar 
Gästspel, ett nytt alternativ på ComeOn.com i Sverige.     

ComeOn.coms svenska kunder har nu möjlighet att välja om de vill bli medlem eller om de vill spela som gäst. 
Som medlem erbjuds kunden fullt medlemskap, vilket inkluderar ett välkomsterbjudande. Med alternativet 
”gäst” får kunden tillgång till spel utan tidskrävande registreringsprocess och utbetalningar sker inom 15 
minuter. 

”Vi ser att de olika kundkategorierna har sina preferenser. Vissa föredrar att bli medlemmar fullt ut och får då 
en helt anpassad upplevelse med hög kvalitet, andra uppskattar möjligheten att spela snabbare och enklare. Det 
känns bra att vi nu kan erbjuda fler alternativ som möter våra kunders önskemål, att spela som gäst är ett bra 
komplement till det befintliga och populära medlemskapet som de kan välja på ComeOn.com”, säger Tomas 
Johansson, tillförordnad VD för ComeOn. 

Gästspel är tillgängligt via ComeOn.coms mobilsajt och app genom en användarvänlig och säker “pay and play”-
lösning. En komplett kundkännedom, så kallad KYC-process, på varje insättning möjliggör för kunder att snabbt 
komma igång och spela utan en tidskrävande registrering. Dessutom är uttagsprocessen en av de snabbaste i 
marknaden. 

ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via mobil, surfplatta och 
dator, med välkända varumärken och starka positioner, främst inom casino och sportsbetting. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tomas Johansson, tillförordnad VD för ComeOn, tomas.johansson@comeon.com 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2018, kl. 11:30 (CET).   

 
CHERRY I KORTHET 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget 
grundade 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 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-
segmentet. Mer information finns på www.cherry.se. 

ComeOn lanserar Gästspel på ComeOn.com 
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