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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 23 januari 2019 

 

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil, ett dotterbolag till Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – 
har tecknat avtal med några av Storbritanniens största varumärken inom betting och spel. 

Yggdrasil har kommit överens om ett avtal med GVC Holdings, ägaren av varumärkena Ladbrokes, Coral och 
Gala, vilket innebär att Yggdrasil kommer att leverera sina marknadsledande casinospel. 

Ladbrokes och Coral är två av Storbritanniens ledande varumärken inom betting och spel, med en stark ställning 
såväl online som i spelbutiker, medan Gala är ledande aktör på den brittisk bingomarknaden. Genom de tre 
varumärkena har GVC positionerat sig som den ledande bookmakern i Storbritannien och ett av världens största 
börsnoterade spelbolag. Koncernen innehar licenser i fler än 20 reglerade marknader. 

Kunder till alla tre varumärken kommer att ha tillgång till Yggdrasils hela portfölj med högkvalitativa och 
spännande casinospel, inklusive de senaste spelen Trolls Bridge, Baron Samedi och Hanzo’s Dojo samt de 
klassiska titlarna med bland annat Vikings-trilogin. 

Varumärkena kommer även att få tillgång till Yggdrasils egenutvecklade marknadsföringsverktyg, BOOST®, som 
ger operatörer möjlighet att genomföra olika marknadsföringskampanjer direkt i spelklienten. 

”Detta är ett viktigt avtal med några av branschens ledande varumärken och jag är mycket glad över att kunna 
offentliggöra överenskommelsen idag, några veckor innan Europas största spelevent, ICE London, öppnar sina 
dörrar”, säger Fredrik Elmqvist, CEO för Yggdrasil. 

”Vi är mycket nöjda med att kunna lägga Yggdrasils dynamiska innehåll till våra erbjudanden som riktar sig till 
Ladbrokes och Corals kunder. Den höga kvaliteten och innovativa funktioner har redan rönt stor uppskattning och 
spelen är populära bland våra kunder i reglerade marknader”, säger Liron Snir, Chief Product Officer på GVC 
Holdings. 

 
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 23 januari 2019, kl. 10:00 (CET). 

 

 

 

Yggdrasil tecknar avtal med GVC avseende 
innehåll till Ladbrokes, Coral och Gala  
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GVC I KORTHET 

GVC Holdings PLC (LSE:GVC) är en av världens största koncerner inom betting och spel, med online såväl som 
landbaserad verksamhet. Koncernen äger en omfattande portfölj med etablerade varumärken, inom kategorin 
Sports Brands finns bwin, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes och Sportingbet och inom Gaming Brands finns 
CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, partypoker och PartyCasino. Koncernen äger egenutvecklad 
teknologi för alla sina produktvertikaler inom kärnverksamheten. Utöver sin B2C-verksamhet erbjuder GVC 
tjänster för tredjepartskunder på B2B-bas. Den 28 mars 2018 förvärvade GVS Ladbrokes Coral Group plc och är 
nu Storbritanniens största “high street bookmaker”, med över 3 500 spelbutiker. Koncernen har säte på Isle of 
Man, ingår i FTSE 100 index och har licenser i fler än 20 länder på fem kontinenter. GVC var en grundarna till 
The Senet Group och avser att vara ett av de ledande bolagen i branschens arbete inom Ansvarsfullt spelande. 

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. 
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