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ASPIRE GLOBAL ERHÅLLER SVENSK
SPELLICENS
Aspire Global har erhållit en svensk licens för onlinespel från och med den första januari, 2019.
Den svenska spellicensen är en viktig milstolpe för Aspire Global som ser spännande
affärsmöjligheter på den omreglerade svenska marknaden.
Lotteriinspektionen har tilldelat Aspire Global en första spellicens för onlinekasino och bingo från och
med den första januari, 2019. Den svenska spellicensen är en milstolpe för Aspire Global som därmed
stärker sin ställning på den nordiska marknaden.
“Vi är väldigt glada över den svenska spellicensen. Aspire Global har lång erfarenhet av att verka på
reglerade marknader och vi ser stora möjligheter för ett bolag med vår profil att ta marknadsandelar i
Sverige,” säger Tsachi Maimon, VD på Aspire Global.
Aspire Global ser betydande tillväxtpotential från det blygsamma startläget och ser fram emot att
etablera nya samarbeten utifrån de möjligheter som följer av omregleringen. Även bolag utanför den
traditionella spelsektorn, såsom medie- eller affiliatebolag, kan vinna på att bredda sitt erbjudande till
iGaming för att bättre tillvarata sin online-trafik när fler marknadsöringskanaler nu blir tillgängliga.
“Vi fortsätter att fokusera på marknader som är reglerade eller är på väg att regleras eftersom
förutsättningarna där möjliggör spännande affärsupplägg och en mer hållbar verksamhet för oss som
plattformsleverantör”, säger Tsachi Maimon.
De justerade finansiella mål som Aspire Global nyligen offentliggjorde är satta utifrån de nya
möjligheterna på den svenska marknaden.
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 DENNA INFORMATION
Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk
(MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan,
klockan 12.30 (CET) den 21 december, 2018.

OM ASPIRE GLOBAL
Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global 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 och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE). Certified Adviser
är FNCA AB, Sverige. För mer information, se www.aspireglobal.com

