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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 21 december 2018 

 

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har idag fått samtliga sina ansökningar om spellicens 
för onlinespel och vadhållning beviljade av Lotteriinspektionen. Det är åtta varumärken 
inom affärsområde Online Gaming som från och med 1 januari 2019 kan erbjuda spel och 
vadhållningstjänster på den svenska marknaden.  

”Det har varit ett omfattande arbete med licensansökningarna men vi är övertygade om att den svenska 
regleringen skapar bättre förutsättningar för speloperatörer, våra kunder, för oss som bolag och därmed våra 
aktieägare. Sverige är en viktig marknad och vi avser att växa ytterligare från en redan stark position, säger 
Gunnar Lind, tf VD och koncernchef för Cherry.” 

”ComeOn erbjuder sina kunder spel under olika varumärken och vi har valt att ansöka om licens för våra bolag 
som driver varumärken som riktar sig till den svenska marknaden”, säger Lahcene Merzoug, affärsområdeschef 
och VD för ComeOn. ”ComeOn har idag spellicenser i flera europeiska länder och därmed erfarenheter från att 
bedriva verksamhet i linje med kommande svenska regelverk.  

Utöver verksamheten inom onlinecasino är Cherry är en av få operatörer som idag erbjuder landbaserat 
kommersiellt spel i Sverige. Cherrys affärsområde Restaurangcasino har varit tillståndspliktigt sedan starten 
1963 och med en omreglerad svensk spelmarknad kan Cherry Spelglädje höja insatsbeloppen för bords-, kort-, 
och tärningsspel och ytterligare expandera sitt erbjudande. Cherry Spelglädje har till Lotteriinspektionen lämnat 
in drygt 270 licensansökningar avseende landbaserat kommersiellt spel, för att efter årsskiftet kunna ersätta 
nuvarande speltillstånd. Varje licens avser en spelplats, dvs lokal där spel arrangeras av Cherry Spelglädje. 

De varumärken som beviljats licens för onlinespel och vadhållning med start från den 1 januari 2019 är: 
Casinostugan, Cherry Casino, ComeOn, Hajper, Mobilautomaten, Snabbare samt två partnervarumärken. 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gunnar Lind, tf VD och koncernchef, gunnar.lind@cherry.se 
Lahcene Merzoug, VD för ComeOn: lahcene.merzoug@comeon.com 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2018, kl. 10:00 (CET). 
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CHERRY I KORTHET 
Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, media och underhållning.  
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 9 325 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm,  
Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se. 
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