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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 13 augusti 2018 

 

Yggdrasil, ett dotterbolag till Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har tecknat ett avtal med 
Tipsport, Tjeckiens största speloperatör. Avtalet innebär att Yggdrasil nu kan erbjuda sin 
innovativa och uppskattade spelportfölj på ytterligare en reglerad marknad. 

Tipsport är Tjeckiens ledande sportsbetting- och spelvarumärke, med fler än 1 000 spelställen och ett 
snabbväxande online-erbjudande. Tipsport kommer få del av Yggdrasils prisbelönta casinoslots, inklusive 
succéerna Vikings Go To Hell och Tut’s Twister. Dessutom kommer Tipsport att få tillgång till Yggdrasils 
marknadsföringsverktyg, BOOST®, som förbättrar spelupplevelsen genom att möjliggöra olika kampanjer direkt i 
spelet. 

Tjeckien införde reglering av spelmarknaden den 1 januari 2017. Enligt data från det oberoende analysföretaget 
H2 Gambling Capital uppgick spelintäkten på den tjeckiska marknaden till omkring 1,6 miljarder euro under 
2017, varav online-andelen uppgick till 380 miljoner euro. Yggdrasil bedömer att kunna gå ”live” med sina spel i 
Tjeckien inom några månader och uppfyller då de krav som finns för spel på den tjeckiska marknaden. Yggdrasils 
spel är nu live på flera reglerade marknader, inklusive Belgien, Danmark, Estland, Italien, Lettland och 
Storbritannien samt, inom kort, även i Spanien. 

”I februari i år skrev vi avtal för att gå in på den spanska marknaden, en av Europas snabbast växande och mest 
intressanta marknader, och idag kan vi meddela att vi går in i Tjeckien tillsammans med marknadsledande 
Tipsport. Vår långsiktiga strategi innebär att vi vill expandera i reglerade marknader. Om vi bedömer att 
marknaden är rätt för våra spel och marknadsföringsverktyg vill vi gå in på den marknaden med den bästa 
tänkbara samarbetspartnern. Vi ser mycket fram emot att gå live med Tipsport och att bygga ett långsiktigt 
samarbete med dem”, kommenterar Fredrik Elmqvist, CEO för Yggdrasil. 

”Vi är mycket glada över samarbetet med en så innovativ och dynamisk partner som Yggdrasil. Deras spel 
fungerar mycket bra på en reglerad marknad och vi ser fram emot att kunna erbjudande dessa till vår stora och 
växande kundbas”, säger Jakob Lorentzon, Head of Online Casino, vid Tipsport. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Elmqvist, CEO 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 13 augusti 2018, kl. 10:00 (CET).   

  

  

Yggdrasil går in på ny marknad genom 
samarbetsavtal med tjeckiska Tipsport    
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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. 
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