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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 4 oktober 2018 

 

Inför den planerade omreglering en av den svenska spelmarknaden har spelutvecklings-
bolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST, tecknat 
avtal att leverera sina högkvalitativa casinospel till ATG, ett av Sveriges största spelbolag.  

ATG är Sveriges enda bolag att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar inom trav och galopp och 
erbjuder dagligen omkring 900 hästtävlingar till sina tusentals spelare runt om i landet, som kan välja att spela 
online eller i butiker. 
 
Spelbolaget kommer att kunna komplettera sin spetsprodukt, spel på olika hästlopp, med Yggdrasils portfölj med 
innovativa casinospel, vilka inkluderar the senaste titlarna Penguin City, Hanzo’s Dojo och Wolf Hunters. 
 
”Vårt utbud av innovativa casinospel är populära i stora delar av Europa, och vi är mycket glada över att kunna 
inleda ett samarbete med ATG, en av Sveriges mest respekterade speloperatörer och med en lojal och 
engagerad kundbas- Vår strategi för reglerade marknader tar fart och vi ser fram emot att vara med när den 
svenska marknaden öppnar nästa år”, säger Fredrik Elmqvist, CEO för Yggdrasil. 
 

 
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 4 oktober 2018, kl. 10:00 (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 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-
segmentet. Mer information finns på www.cherry.se. 

  

Yggdrasil tecknar avtal med ATG, ett av 
Sveriges ledande spelbolag 
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ATG I KORTHET 

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 90 procent av Svensk Travsport och resterande 10 procent ägs av Svens Galopp. 
ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underhållande spel. 
ATG erbjuder spel hos drygt 2 000 ombud, i digitala plattformar samt på 37 trav- och galoppbanor runt om i 
landet.  

Under 2017 genomfördes cirka 20 000 lopp med spel. Koncernen omsatte 2017 4,2 miljarder kronor. Hela ATG:s 
överskott, 2 miljarder kronor (2018), går tillbaka till hästsporten. Läs mer om ATG. 
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