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CHERRY ANSÖKER OM HÖJDA INSATSER FÖR RESTAURANGCASINO

Cherry har tillsammans med ytterligare fyra aktörer inom Restaurangcasino ansökt hos
Finansdepartementet om en höjning av insatserna för Black Jack, Roulett- och övriga kortspel
som bedrivs på ett stort antal nattklubbar, pubar och restauranger i Sverige.

Övriga företag förutom Cherry Casino AB som undertecknat ansökan är Bell Casino AB, Betman
Casino AB, Fenix Casino AB samt Knock Out AB (Joker Casino). Sammantaget representerar
företagen mer än 50 % av den totala restaurangcasino marknaden i Sverige.

Bolagen har begärt att spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet i kortspel höjs från 70 kr till
100 kr och motsvarande för roulett spel från 7 kr till 10 kr. Bolagens förslag till höjning
överensstämmer med det förslag som presenterades i den nyligen offentliggjorda spelutredningen.

”Det är bra att vi gemensamt ansöker om en höjning av insatserna inom Restaurangcasino.
Spelformen kan liknas med ett förströelsespel och utgör en del i det samlade nöjesutbudet på
svenska nattklubbar, pubar och restauranger. Restaurangcasino har under flera år haft en vikande
omsättning främst beroende på konkurrensen från Svenska Spels casinoverksamhet (Casino
Cosmopol, Vegas) samt det ökande nätspelandet. Totalt sysselsätter verksamheten över 1 000
personer, främst på deltid, säger Gunnar Lind, VD för Cherry.”

Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på drygt 210 spelplatser i Sverige (Black Jack och Roulett).
Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med cirka 38 procent av de aktiva spelborden. Cherry
och affärsområde Restaurangcasino erbjuder även tjänsten Eventcasino.

För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50,
+46 709-279 611, gunnar.lind@cherry.se

Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2400 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB
bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige,
ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska kanalalen/Irländska sjön och Medelhavet och Internetspel (PlayCherry.com) från Malta.
Cherry sysselsätter cirka 680 personer. www.cherry.se


