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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 21 december 2018 

 

Det ledande affiliatebolaget Game Lounge, ett dotterbolag till Cherry AB (publ) – STO: 
CHER-B.ST – har idag tecknat avtal med Sveriges största mediesajt, Aftonbladet. Avtalet ger 
Game Lounge ytterligare en marknadsföringskanal att marknadsföra, driva och hantera 
kundkontakter till casinosajter som har svenska licenser och öppnar för spel från den  
1 januari 2019. 

Avtalet innefattar att Game Lounge ska leverera en jämförelsesajt för casino och vadhållning med tillhörande 
innehåll och tekniklösningar och är en viktig del i arbetet att nå den resultatnivå som indikerats i samband med 
Cherry AB:s förvärv av resterande aktier i Game Lounge Sweden AB, en transaktion beskriven i pressmeddelande 
daterat den 17 oktober 2018. 

”Denna affär visar mediamarknadens framtid där partnerskap är centralt. Där kan vi hitta synergier mellan 
varandra och dra nytta av varandras expertis”, säger Jonas Cederholm, VD för Game Lounge. ”Vi är glada att 
Schibsted valt att använda vår teknik för att utveckla sina affärer i det onekligen hårda medielandskapet som 
råder idag. Detta ger oss styrka att visa att vi har den bästa tekniken att tillhandahålla till en så stor publicist”, 
säger Jonas Cederholm. 

”Aftonbladet är Sveriges största nyhetssajt med fler än 3,4 miljoner besökare varje dag, och är därmed Sveriges 
mest populära nyhetskälla”, säger Joakim Flodin, försäljningsdirektör på Schibsted. ”Vi ser fram emot ett 
givande och spännande samarbete med Game Lounge, under en lång tid framöver”. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Cederholm, VD Game Lounge, tel +356 991 708 63, jonas@gamelounge.com 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2018, kl. 10:30 (CET). 

 

 
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. 

Game Lounge ingår strategiskt partnerskap 
med Schibsted och Aftonbladet 
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