
PRESSMEDDELANDE DEN 1 OKTOBER, 2019 

ASPIRE GLOBAL LÄMNAR KOMMENTAR MED 
ANLEDNING AV KONSUMENTOMBUDS-
MANNENS (KO) STÄMNINGSANSÖKAN MOT 
KARAMBA 
 

Aspire Global har genom ett pressmeddelande den 1 oktober, 2019, underrättats om 
Konsumentombudsmannens (KO) avsikt att stämma Karamba för brott mot 
marknadsföringsbestämmelserna i spellagen och marknadsföringslagen. Bolaget har ännu 
inte blivit stämt utan endast tagit del av myndighetens pressmeddelande. 
 
Konsumentombudsmannen (KO) avser att stämma Karamba för deras reklam vars innehåll KO menar 
bryter mot spellagen avseende måttfullhet samt användningen av bonusar och så kallade free spins i 
marknadsföringssyfte.  Huvudsyftet med KO:s talan är att genom ett prejudikat från Patent- och 
marknadsdomstolen få en precisering av hur kravet på måttfull marknadsföring ska tolkas i förhållande 
till de bonuserbjudanden som förekommer på spelmarknaden. 

 
“Vi bestrider att bonuserbjudandena skulle strida mot spellagens krav på måttfullhet och vi ställer oss 
kritiska till att användas som ett verktyg för en skärpning av lagen. Om domstolen utfärdar stämning 
kommer Aspire Global att utveckla sitt bestridande av Konsumentombudsmannens tolkning av lagen”, 
säger Tsachi Maimon, VD på Aspire Global.  
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Tsachi Maimon, VD, Tel: +356-7977 7898 eller email: tsachi@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, tel: +356-9924 0646 eller email: mottigi@aspireglobal.com  

 

OM DENNA INFORMATION  

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 

17:00 (CEST) den 1 oktober, 2019. Det svenska dokumentet är en översättning av det engelska 

originaldokumentet som ska ha företräde.  

PR 
 

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, Irland, Malta, Portugal, Sverige och 
Storbritannien. 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 

 


