
PRESSMEDDELANDE DEN 1 NOVEMBER, 2019 

ASPIRE GLOBAL TAR STEGET IN PÅ DEN 
REGLERADE USA-MARKNADEN NÄR PARIPLAY 
INGÅR AVTAL MED 888 AVSEENDE NEW JERSEY 
 

Den nyförvärvade spelmotorn Pariplay har ingått ett betydande avtal med operatören 
888casino, långvarig partner till Pariplay. Det nya avtalet avser delstaten New Jersey och 
utgör därmed de första stegen för Aspire Global in på den reglerade USA-marknaden. 
Genom avtalet får 888casino tillgång till en omfattande spelportfölj bestående av Pariplays 
egna speltitlar i tillägg till ett brett utbud av tredjepartsspel från andra ledande utvecklare.  

Aspire Global har glädjen att ta de första stegen in på den reglerade USA-marknaden när Pariplay ingår 

ett betydande avtal avseende New Jersey med den världsledande speloperatören, 888 Holdings plc 

(”888”), långvarig partner till Pariplay. Genom det nya avtalet får 888casino tillgång till en av världens 

största spelmotorer med ett brett och attraktivt utbud av kasinoprodukter. Den omfattande portföljen 

som är licensierad för New Jersey består av Pariplays egna speltitlar i tillägg till ett brett utbud av 

tredjepartsspel från andra ledande utvecklare. Pariplay siktar på att göra ett bestående avtryck på den 

reglerade iGaming-marknaden i USA och har fler avtal på gång för att ta en ledande marknadsposition.  

“Det här är ett betydande avtal och vi gläds med Pariplay. Vi förvärvade bolaget i syfte att påskynda 

tillväxten för vår B2B-verksamhet och den externa spelförsäljningen genom ytterligare en säljkanal vid 

sidan om vårt befintliga partnernätverk. Därutöver såg vi potentialen i Pariplays New Jersey-licens som 

kunde vara en framtida väg in i USA. Dagens nyhet är därmed helt i linje med vår M&A-strategi och vi 

ser fram emot att realisera den här möjligheten till fullo”, säger Tsachi Maimon, VD på Aspire Global. 

“Pariplay är en partner till oss sedan lång tid tillbaka och det här avtalet stärker vår relation framgent.   

Vi ser fram emot att få erbjuda Pariplays ledande spelutbud till våra spelare i New Jersey och hoppas 

kunna lansera detta inom kort, villkorat av godkännande från berörda myndigheter”, säger Yaniv 

Sherman, SVP Head of Commercial Development på 888.   

 
FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:  

Tsachi Maimon, CEO Aspire Global, Tel: +356-79777898 or email: tsachi@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO Aspire Global, Tel: +356-99 24 0646 or email: 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 10:45 (CET) den 1 november, 2019. Detta pressmeddelande är en översättning av det engelska 

originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen 

ska det engelska originalet ha företräde.  

  

PR 
 

mailto:mottigi@aspireglobal.com


 

 

OM 888 

888 Holdings Public Limited Company (888) is one of the world’s most popular provider of online gaming 

entertainment and solutions. 888’s mission is to provide its customers with innovative and market 

leading online gaming products, above all in a safe and secure environment. 888 has been at the 

forefront of the online gaming industry since the foundation in 1997, always offering players and B2B 

partners an innovative, world-class online gaming experience. At the heart of 888’s business is its 

proprietary gaming technology and the associated platforms. The Group is structured into two business 

lines: B2C, under the 888 brands, and B2B, under Dragonfish, providing partners with a leading platform 

that enables them to establish an online gaming presence and monetize their own brands. 

 

OM PARIPLAY 

Pariplay är ett ledande B2B-bolag inom iGaming, grundat år 2010 och förvärvat av Aspire Global 2019. 

Bolaget driver en av världens främsta spelmotorer samt egna spelstudior och förser onlineoperatörer, 

landbaserade kasinon och lotterier med ledande innehåll. Den omfattande spelportföljen innehåller 

egna speltitlar i tillägg till ett brett utbud av tredjepartsspel från andra ledande utvecklare. Pariplay är 

en licensierad aktör vars verksamhet står under tillsyn av spelmyndigheterna i Gibraltar, Malta, 

Storbritannien och staten Connecticut, USA. Spelsystemen, RNG och samtliga spel är certifierade och 

godkända av ledande testlabb för att svara mot olika branschstandarder. För mer information, vänligen 

se 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 
bedriver verksamhet på ett flertal reglerade marknader, däribland Danmark, Irland, Malta, Portugal, 
Sverige och Storbritannien. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market 
(ASPIRE). Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se 
www.aspireglobal.com/investors 

 


