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Highlight Games tecknar avtal med den
italienska speloperatören Sisal Entertainment
Spelutvecklaren Highlight Games, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST,
har tecknat ett flerårigt avtal med Sisal Entertainment S.p.A (”Sisal”) som innebär att Sisal
kommer att lansera Highlight Games’ virtuella sportspel SOCCERBET™ på den italienska
marknaden.
Enligt avtalet ska bolagen lansera Highlight Games produkter via de fysiska spelautomaterna Sisal Matchpoint.
Spelen blir även tillgängliga för online-spelande, inklusive mobila enheter, och först ut är versionerna som kallas
SOCCERBET™ Single Match respektive SOCCERBET™ Leauge. Spelen är baserade på Highlight Games’ exklusiva
rättigheter till historiska filmsekvenser från den italienska fotbollsligan Serie A, högsta divisionen i fotboll för
herrar, och är godkända av den italienska tillsynsmyndigheten Agenzia della Dogande e dei Monopoli.
”Att bli en leverantör av virtuella sportspel till Sisal, den ledande operatören i Italien, är en ytterligare
bekräftelse på att Highlight Games’ nyskapande innehåll kommer att underhålla och höja stämningen på den
italienska spelmarknaden. Ingen annan produkt ger spelarna vadslagningsalternativ för virtuella fotbollsspel och
samtidigt möjlighet att följa hur de verkliga stjärnorna i Serie A spelar fram resultaten. Begreppet ’Bet on
Highlight’ kommer att bli ett unikt komplement till annan vadslagning,” säger Tim Green, CEO för Highlight
Games.
”Vi har höga förväntningar på vårt samarbete med Highlight Games. Det finns ingen annan produkt på den
italienska marknaden som kan erbjuda samma verklighetstrogna upplevelse. Vi ser fram lanseringen av detta
spel och dess avtryck på marknaden för virtuella sportspel,” säger Massimo Temperelli, chef för Sports Betting
inom Sisal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tim Green, CEO för Highlight Games, tim@highlight-games.com
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2019, kl. 11:00 (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 Capsegmentet. Mer information finns på www.cherry.se.
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SISAL ENTERTAINMENT S.P.A I KORTHET
Sisal etablerades 1946 och är det första bolag som erhöll licens av den italienska staten att bedriva
spelverksamhet. Idag leds bolaget av CEO Emilio Petrone och är en av de större aktörerna på den italienska
spelmarknaden samt inom betaltjänster, med ett nätverk bestående av fler än 48 000 försäljningsställen över
hela Italien. Genom detta omfattande nätverk har Sisal möjlighet att nå ut med innovativa erbjudanden och
underhållning till sina kunder samt erbjuda ett brett utbud av betalningslösningar. Mer information finns på
www.sisal.com
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