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Pressmeddelande 
Cherry AB (publ) 

Stockholm den 6 maj 2019 

 

Spelutvecklaren Highlight Games, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST 
har tecknat ett flerårigt avtal med Lottomatica Scommesse S.r.l. (”Lottomatica”). 
Lottomatica kommer att lansera Highlight Games’ virtuella sport-produkt SOCCERBET™ på den 
italienska marknaden. 

Enligt avtalet kommer Lottomatica att lansera Highlight Games’ produkter genom sina säljkanaler under 
varumärkena SOCCERBET™ Legends Football och SOCCERBET™ Legends League. Spelen blir även tillgängliga via 
Lottomaticas erbjudande online, inklusive mobila enheter. 

SOCCERBET™ Single Match respektive League produkterna är baserade på Highlight Games’ exklusiva rättigheter till 
historiska filmsekvenser från den italienska fotbollsligan Serie A. 

”Detta fleråriga avtal med en ledande aktör på den italienska spelmarknaden är ännu ett bevis på den växande 
efterfrågan på Highlight Games’ innovativa produkter med virtuella sportspel. Fotboll har en mycket stark 
ställning i Italien och jag är mycket glad över att Lottomatica kommer att erbjuda sina kunder möjligheten till 
vadslagning på en mängd virtuella fotbollsmatcher samtidigt som kunderna ser höjdpunkterna spelas upp i 
högkvalitativa, filmsekvenser från en världens mest uppskattade fotbollsligor”, säger Tim Green, CEO för 
Highlight Games. 

”Vi på Lottomatica ser fram emot att lansera SOCCERBET™ Legends Football och SOCCERBET™ Legends League 
tillsammans med Highlight Games”, säger Alessandro Fiumara, Sport Betting Director på Lottomatica. ”Att kunna 
använda autentiska filmklipp med historiska fotbollslag, legendariska spelare och matcher på välkända arenor i 
’Serie A’ är en spännande nyhet. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att uppmärksamma och uppskatta 
dessa nya spelprodukter.”    

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2019, kl. 10.00 (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 fram till och med den 7 maj 2019. Mer information finns på www.cherry.se. 
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LOTTOMATICA I KORTHET 

Sedan augusti 2017 erbjuder Lottomatica Scommesse S.r.l., vadslagning och har idag ett nätverk bestående av 
1 400 spelställen i Italien. Under namnet Lottomatica Better har bolaget sedan 2013 lanserat en rad virtuella 
spel som complement till sitt erbjudande av sport och över tid har virtuella spel förtjänat en egen 
produktkategori. Better erbjuder sina produkter genom en digital multikanal plattform. 
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