
PRESSMEDDELANDE 18 MARS 2020 

UPPDATERING MED ANLEDNING AV  
COVID-19 
Aspire Global följer noga utbrottet och spridningen av COVID-19 (coronaviruset) över 

världen. Proaktiva åtgärder har vidtagits för att minska risken för medarbetarna och 

säkerställa kontinuitet i verksamheten.  

Aspire Global är en ledande iGamingleverantör som erbjuder operatörer över hela världen plattformen 

och kasinospel. Koncernen har kontor i Malta, Bulgarien, Indien, Israel och Ukraina. Aspire Global-

koncernen har tolv iGaming-licenser i Europa och USA.  

Aspire Global är en onlinekoncern där distansarbete och virtuella möten är etablerade arbetssätt. För 

att skydda sina fler än 300 medarbetare förbjöd Aspire Global för två veckor sedan alla resor. Tidigt 

förra veckan övergick de flesta anställda till att arbeta hemifrån. Genom dessa åtgärder, tillsammans 

med sin robusta tekniska plattform, har Aspire Global behållit en fortsatt hög servicenivå mot sina 

kunder inom både B2B- och B2C-segmenten. 

Aspire Globals verksamhet är främst inriktad på kasinovertikalen. Vadslagning inom sport utgjorde cirka 

5% av de totala intäkterna i fjärde kvartalet 2019, inklusive kasinospelsutvecklaren och aggregatorn 

Pariplay som förvärvades i oktober 2019. Kasinoverksamheten har inte påverkats av utbrottet av COVID-

19. Fram till igår kväll har de dagliga intäkterna i mars varit högre än de dagliga intäkterna i januari och 

februari 2020, vilket är i linje med koncernens affärsplan.  

Som en effekt av spridningen av COVID-19 har, eller kommer, ett mycket stort antal sportevenemang att 

ställas in. Eftersom en relativt liten del av intäkterna kommer från vadslagning inom sport förväntar sig 

inte Aspire Global att intäkterna påverkas av att så många sportevenemang ställs in. För att minska 

effekterna av inställda sportevenemang kommer Aspire Global och dess B2B-kunder att omfördela 

resurser inklusive mediautgifter till kasinosegmentet. Som en konsekvens av att sportevenemangen 

ställs in, har intresset för virtuell sport ökat markant vilket är en fördel för Pariplay som tillhandahåller 

operatörer virtuella sportevenemangstjänster från tre olika toppleverantörer. 

“Vår främsta prioritering idag är att skydda våra anställda och deras familjers hälsa. Vi vidtog 

försiktighetsåtgärder tidigt och kan idag konstatera att vi har upprätthållit en hög servicenivå mot våra 

operatörskunder. Aspire Global har varit lönsamt allt sedan bolaget grundades 2005. Det, i kombination 

med vår starka likviditet och förmåga att generera likviditet, ger oss tillförsikt om att vi ska fortsätta 

leverera på vår tillväxtstrategi ”, säger Tsachi Maimon, VD för Aspire Global. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD Aspire Global, tel: +356-7977 7898, email: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, Tel: +356- 9924 0646, email: investors@aspireglobal.com 

 

 Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk 
(MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, 
klockan 12.30 den 18 mars 2020.  
 
Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan 

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

Aspire Global grundades 2005 och erbjuder operatörer och white labels en omfattande iGaminglösning för 
kasino, sportbok och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud 
av tjänster såsom ett flerspråkigt CRM-verktyg, betalningslösningar och riskkontroll, support callcenter, 
VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Det helägda dotterbolaget Pariplay är en ledande B2B-
leverantör av iGaminglösningar och spel, inklusive den moderna, egenutvecklade aggregatorn för innehåll 
som heter Fusion™. Aggregeringsplattformen Fusion™ fokuserar på att öka spelarvärdet genom att 
erbjuda operatörer en serie av backofficeverktyg för konvertering och retention liksom tillgång till 
tusentals spel från ledande spelutvecklare. Pariplay har också egna studios för spelutveckling med över 
100 innovativa och underhållande slots.  
 
Aspire-koncernen bedriver verksamhet på flera reglerade marknader såsom Danmark, Gibraltar, Irland, 
Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Aspire Global är noterat på Nasdaq First 
North Premier Growth Market under kortnamnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, 
info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com. 
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