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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 7 mars 2019 

 

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – lämnade den 12 februari 2019 meddelande om 
påkallande av inlösen av Cherrys utestående obligationslån med ISIN SE0008321616.  
Cherry meddelar idag rättelse av denna begäran. 

Inlösen av obligationerna kommer att genomföras den 15 mars 2019 som en kombination av en frivillig partiell 
inlösen och en frivillig fullständig inlösen. 

I begäran om inlösen som offentliggjordes den 12 februari 2019 angavs att beloppet som ska betalas för partiell 
och fullständig inlösen gemensamt skulle motsvara 103,0925 procent av det utestående nominella beloppet för 
varje obligation. I den begäran togs inte hänsyn till amorteringar uppgående till 18 450 000 euro, vilka har 
resulterat i att det totala utestående beloppet per dagens datum uppgår till 166 050 000 euro (och inte 
184 500 000 euro som antogs i begäran som offentliggjordes den 12 februari 2019).  

Som en konsekvens av det ovanstående kommer beloppet som ska betalas för partiell och fullständig inlösen 
istället att gemensamt motsvara 103,0861 procent av det utestående nominella beloppet för varje obligation 
(och inte 103,0925 som tidigare meddelats), tillsammans med upplupen men obetald ränta på dagen för inlösen, 
till varje person som är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden 
AB den 8 mars 2019.  

I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. 

Mer information finns i meddelandet om rättelse av begäran om inlösen, vilket publiceras i dess helhet på 
Cherrys webbplats, www.cherry.se, och på Stamdata, www.stamdata.com. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, 
den 7 mars 2019, klockan 15:00 (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 AB:s 
huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-
segmentet. Mer information finns på www.cherry.se. 
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