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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 7 augusti 2018 

 

Cherry AB (publ) (Cherry) – STO: CHER-B.ST – har påkallat sin option att förvärva 7,8 procent 
av aktierna i Highlight Games Ltd samt förvärvat aktier motsvarande ytterligare 15,1 
procent i bolaget från parter som inte är aktiva i bolaget. Totalt uppgår köpeskillingen till 
5,4 miljoner brittiska pund. Efter transaktionerna uppgår Cherrys totala innehav av aktier i 
Highlight Games till 60,4 procent av utestående aktier. 

Cherry har påkallat sin option att förvärva aktier motsvarande 7,8 procent samt förvärvat ytterligare 15,1 
procent av aktierna i Highlight Games. Totalt uppgår köpeskillingen till omkring 5,4 miljoner brittiska pund, 
vilken erläggs kontant. Cherry innehar därmed mer än 50 procent av utestående aktier i Highlight Games och 
bolaget konsolideras i Cherry-koncernen, inom affärsområde Game Development, från och med idag, den 7 
augusti 2018.  

Highlight Games erbjuder en unik och patenterad produkt, tillsammans med fler-års rättigheter till bland annat 
stora historiska fotbollsmatcher för att skapa en unik virtuell sportupplevelse. Bolaget har inlett lanseringen i 
flera afrikanska länder av sitt spel med namnet SOCCERBET. Under de kommande månaderna kommer Highlight 
Games tillsammans med Eurobet och andra ledande italienska operatörer att lansera spelet i Italien, vars 
marknad för virtuella spel beräknas omsätta omkring två miljarder euro. Framöver avser Highlight Games att 
utveckla nya produkter baserade på olika sporter för nya marknader där bolagets unika produkt med grund i 
filmer från verkliga matcher används för spännande underhållning. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christine Rankin, CFO, christine.rankin@cherry.se 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

 
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2018, kl. 14:00 (CET).   

 
CHERRY I KORTHET 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget 
grundades 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. 

Cherry förvärvar ytterligare aktier i 
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