
 
PRESSMEDDELANDE DEN 28 JUNI, 2019 

ASPIRE GLOBAL FÖRVÄRVAR DEN LEDANDE 
SPELAGGREGATORN PARIPLAY FÖR ATT 
ACCELERERA TILLVÄXTEN INOM B2B 
 

Aspire Global Plc har ingått avtal om förvärv av 100 % av aktierna i GMS Entertainment 
Limited, ägare av Pariplay-koncernen, för omkring €13,1 miljoner kontant. Pariplay är en B2B-
aktör som driver en av världens största spelaggregatorer samt egna studior för spelutveckling 
och tillhandahåller tusentals spel från andra ledande utvecklare. Förvärvet ger Aspire Global 
kontroll över fler delar av värdekedjan inom iGaming, vilket bland annat ger synergieffekter, 
en bredare spelportfölj och en ny kanal för extern distribution och försäljning av spel. 
Transaktionen tros bli klar under det tredje kvartalet 2019 och väntas inte ha någon väsentlig 
påverkan på Aspire Globals finansiella resultat för helåret 2019, däremot för 2020. 

Aspire Global förvärvar PariPlay-koncernen och stärker därigenom B2B-verksamheten genom extern 

spelförsäljning i linje med M&A-strategin. B2B-aktören Pariplay driver en av världens största 

spelaggregatorer för iGaming och utvecklar framgångsrika spel i egna spelstudior. Därutöver har bolaget 

slutfört certifieringsprocessen för en iGaming-licens i New Jersey, vilket utgör en möjlig tillväxtmöjlighet 

eftersom operatörer i USA då skulle få tillgång till PariPlays innehåll.     

“Vi är mycket nöjda med förvärvet av PariPlay som är helt i linje med vår M&A-strategi, vars fokus är 

B2B-tillväxt och extern spelförsäljning. Genom integrationen av Pariplay kontrollerar vi fler delar av 

värdekedjan inom iGaming, vilket medför lägre kostnader, ett bredare spelutbud och en ny kanal för 

extern spelförsäljning som följd. Dessutom har PariPlay har en iGaming-licens i New Jersey, vilket är en 

utmärkt språngbräda för framtida satsningar i USA,”, säger Tsachi Maimon, VD på Aspire Global. 

Pariplay utvecklar framgångsrika, onlinebaserade kasinospel såsom de senaste storsäljarna Dragon of 

the north, Lucky Vegas och Parrot’s gold. Därutöver erbjuder man en bred spelportfölj med fler än 2 000 

spel från ledande utvecklare såsom Microgaming, Quickspin och Evolution Gaming. Ett antal av Aspire 

Globals egna spel kommer också att kunna nås via plattformen, vilket väntas öka försäljningen till de 

operatörer som är uppkopplade mot PariPlay, såsom 888 och GVC Group.  

”Vi ser fram emot att ansluta oss till Aspire Global under den kommande etappen av vår resa och är 

övertygade om att avtalet medför spännande möjligheter för koncernen som helhet. Pariplay och Aspire 

Global har båda etablerat starka marknadspositioner som betydande B2B-leverantörer inom iGaming 

och det blir spännande att slå ihop teamen för att påbörja arbetet med att realisera den stora 

potentialen”, säger Adrian Bailey, Managing Director på Pariplay.  

Pariplay-koncernen ägs av GMS Entertainment som är ett privat holdingbolag med säte på Isle of Man. 

Aspire Global förvärvar 100 % av aktierna i GMS Entertainment Limited för en köpeskilling uppgående 

till omkring €13,1 miljoner kontant. Pariplay-teamet består av drygt 70 spelexperter, merparten 

baserade i Sofia, Bulgarien, där bolaget har sin främsta tech-hubb. Pariplay-koncernen har spellicenser i 

Storbritannien, Gibraltar, Malta, Rumänien och Curacao och deras spel är certifierade för de flesta 

iGaming-marknaderna i Europa. Under första kvartalet 2019 omsatte Pariplay-koncernen omkring $3.2 

miljoner med ett positiv nettoresultat.   
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“Pariplay har gjort en riktig tillväxtresa sedan starten 2011 och jag är oerhört stolt över alla i teamet för 

deras hårda arbete och starka engagemang under de här åren. Pariplay är nu redo för nästa etapp på 

sin tillväxtresa och jag känner mig trygg med att lägga verksamheten i händerna på Aspire Global. 

Tillsammans kan dessa två aktörer nå helt nya nivåer och jag ser fram emot att följa utvecklingen”, 

säger Gili Lisani, VD och grundare av Pariplay-koncernen.  

Transaktionen väntas bli klar under tredje kvartalet 2019, villkorat av godkännande från berörda 
myndigheter. Pariplay kommer i samband med detta att konsolideras i Aspire Globals 
koncernredovisning, vilket inte väntas medföra någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella 
utveckling för helåret 2019. För helåret 2020 däremot, väntas bolagets EBITDA påverkas positivt tack 
vare tillväxt, synergier och kostnadsbesparingar.  
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +356-7977 7898 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 kontaktpersonerna ovan, 

klockan 12:45 (CEST) den 28 juni, 2019. 

 

Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan 

originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.  

  

ABOUT PARIPLAY LTD. 

Pariplay Limited is a leading provider of Internet Gaming Systems, offering state-of-the-art, in-house 

developed gaming platforms and Internet games as well as integrated third-party games from leading 

industry companies. Founded in 2011, the team has over 70 gaming experts with offices in Sofia, 

Bulgaria, Gibraltar, Isle of Man and India, built to support our customers’ requirements in a dynamic and 

competitive environment. The group is licensed and regulated by the Gibraltar Gambling Commission, 

Malta Gaming Authority, the UK Gambling Commission, and the Connecticut State Government’s 

Gaming Division. Pariplay’s Gaming Systems, RNG and all games are certified and tested by the leading 

testing labs and meet the highest industry standards for online gaming testing and certification.  

As a B2B-provider of games of skill and chance, Pariplay fully understands the importance of responsible 

gaming and has implemented policies and tools within its systems and games to provide industry-

leading entertainment in a socially responsible fashion. The system combines identity verification with 

age verification and geo-Location services to determine whether an individual meets the minimum age 

requirement and is playing within a specific territory. Pariplay has implemented multiple responsible 

gaming tools to meet different regulatory standards and have provided players with a sophisticated self- 

exclusion tool that offers them an easy way to manage their gaming habits. For more information please 

see www.pariplayltd.com.   

OM ASPIRE GLOBAL  

Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av 
onlinekasino, sportsbetting och bingo. 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 Danmark, 
Sverige, Storbritannien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE). Certified Adviser är 
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com 

 


