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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 12 april 2019 

 

European Entertainment Intressenter Bidco AB (”EE Intressenter”) har meddelat att bolaget 
äger över 90 procent av aktierna i Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST. Styrelsen i Cherry AB 
har mottagit påkallande av tvångsinlösen av minoritetsaktierna samt utestående tecknings-
optioner från EE Intressenter. 
 
Styrelsen i Cherry AB (publ) har idag vidare fattat beslut om att ansöka om avnotering av Cherry AB:s B-aktier 
från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas 
snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm. 

EE Intressenter offentliggjorde den 18 december 2018 ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till 
aktieägarna i Cherry AB (publ) att överlåta samtliga aktier av serie A och serie B i Cherry AB till ett pris av  
87 kronor per aktie (“Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 29 januari 2019. 

 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB, tel: +47 913 22 222, morten@kleingroup.no 
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 18:15 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. 

 

Cherry AB (publ) ansöker om avnotering och 
EE Intressenter inleder tvångsinlösen av 
utestående aktier i Cherry AB 
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