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Aspire Global lanserar Sportsbook i Portugal inom kort 

– plattformscertifiering klar och licens på plats för Cofina Media 

Aspire Global lanserar SportsBook i Portugal inom kort. Bolagets spelplattform är nu legalt och tekniskt 

certifierad för sportspel och den lokala samarbetspartnern Cofina Media har idag erhållit en bettinglicens. 

Aspire Global etablerade sig på den nyreglerade portugisiska spelmarknaden i slutet av september 2017 

genom lanseringen av kasinot Nossa Aposta; en spelupplevelse som nu blir komplett med ett unikt 

sportspelserbjudande lagom till fotbolls-VM.  

 

Aspire Globals spelplattform är nu legalt och tekniskt certifierad för sportspel i Portugal och Cofina Media har 

idag erhållit bettinglicens. Alla bitar är därmed på plats för den förestående lanseringen av Sportsbook i 

Portugal, där Cofina Media blir den första B2B-partnern att lansera Sportsbook i god tid före Fotbolls-VM. 

Sportspel är den enskilt populäraste spelkategorin i Portugal och mot bakgrund av landets ställning som 

fotbollsnation och regerande mästare är förväntningarna på den portugisiska sportspelsmarknaden högt 

ställda, med ett starkt inflöde av nya spelare och höga bettingvolymer både inför och efter världsmästerskapet. 

Royaltyintäkter från Cofina Media väntas bidra ansenligt till Aspire Globals finansiella utveckling redan 3–6 

månader efter lansering.  

 

Cofina media är en av de största aktörerna i Portugal när det kommer till att driva sportspelstrafik, inte minst 

genom den ledande sportsajten Record; ett onlinebaserat sportmagasin. Att addera sportspel till det 

nuvarande kasinoerbjudandet hos Cofina Medias egen speloperatör Nossa Aposta innebär betydande 

möjligheter framöver.  

 

“Vi är oerhört nöjda med att lansera kunna Sportsbook med en samarbetspartner av Nossa Apostas ställning. 

Förmågan att driva trafik och erbjuda sportspel blir en nyckel till framgång vid Fotbolls-VM i sommar ”, säger 

Aspire Globals vd Tsachi Maimon.  
 

Aspire Global är för närvarande aktivt på sex reglerade marknader. Uppemot 70 procent av bolagets intäkter 

under 2018 väntas komma från marknader som är beskattade, reglerade eller ska regleras inom kort.  Den 

portugisiska marknaden för onlinespel uppgick till cirka 123 MEUR i bruttointäkter för 2017, varav cirka 68 

MEUR kom från sportspel.  

 

Om denna information 

Aspire global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk 

(MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges 

ovan 14:00 (CET) den 5 mars, 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 - 79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, Tel: +972 - 73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com 

Om Aspire Global 

Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av 

onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av 

tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, 

VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader 

såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North 

Premier Stockholm (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com 
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