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ASPIRE GLOBAL UTSER JESPER KÄRRBRINK  
TILL ORDFÖRANDE I PARIPLAY  
 
Aspire Global har utsett Jesper Kärrbrink till ordförande i Pariplay. Jesper Kärrbrink har lång 
erfarenhet från spelindustrin och särskilt spelutveckling, bland annat från positionerna som 
VD för Mr Green och Svenska Spel. Pariplay är en ledande aggregator och spelutvecklare 
inom iGamingbranschen och förvärvades av Aspire Global i oktober 2019.  

Jesper Kärrbrink är idag ordförande och Creative Director på spelutvecklingsbolaget Green Jade Games. 
Han lämnade Mr Green och flyttade tillbaka till Sverige våren 2019 i samband med att bolaget köptes av 
brittiska spelkoncernen William Hill.  

“Jesper Kärrbrink har lång erfarenhet av iGaming och särskilt spelutveckling liksom gedigen kunskap om 
den europeiska iGamingmarknaden. Vi har högt ställda förväntningar på Pariplay som ett viktigt tillägg 
till vår B2B-affär och som ordförande ska Jesper Kärrbrink bidra till att vidareutveckla Pariplays strategi 
och realisera förvärvets fulla potential”, säger Tsachi Maimon, VD Aspire Global. 

Förvärvet av Pariplay ger Aspire Global kontroll över ännu en viktig del av värdekedjan vilket ger 
synergieffekter, en bredare spelportfölj och en ny kanal för extern distribution och försäljning av spel. 
Pariplay har också en spellicens i New Jersey vilket är en språngbräda för Aspire Global in på den 
reglerade USA-marknaden. I november 2019 tecknade Pariplay ett viktigt avtal med den ledande 
speloperatören 888casino för New Jersey. 

“Pariplay är ett spännande bolag med en stark ställning i en föränderlig tid för iGamingbranschen. Jag 
ser fram emot att vara ett stöd till ledningen för Pariplay och bidra till deras arbete med att stärka 
erbjudandet till operatörer i fråga om innovation och konkurrenskraft”, säger Jesper Kärrbrink.  

Jesper Kärrbrink tillträder ordförandeposten i Pariplay idag.  

Om Jesper Kärrbrink: Han har mer än 25 års erfarenhet från media, spel och e-handel. Hans tidigare 
erfarenhet omfattar bland annat VD Bonnier Interactive, VD Svenska Spel, VD Euroflorist, VD Eniro och 
VD Mr Green Ltd. Idag är han ordförande och Creative Director för Green Jade Games samt 
styrelseledamot i Internet Vikings och Boneprox AB. Jesper Kärrbrink har studerat ekonomi vid Örebro 
universitet och är medförfattare till tre böcker av vilka en blivit film. Född 1964. 

Om Pariplay: 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 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. Bolaget 
fokuserar på att bygga värde åt sina kunder genom sitt ubud av produkter och skräddarsydda lösningar. 
Pariplay grundades 2011 och har kontor i Israel, Bulgarien, Gibraltar, Isle of Man och Indien. Pariplay har 
licenser och står under tillsyn av spelmyndigheterna i Gibraltar, Malta, Storbritannien, Rumänien och 
New Jersey. Samtliga spel är certifierade och godkända av ledande testlabb för att möta högsta 
branschstandarder. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD Aspire Global, tel: +356-7977 7898, email: investors@aspireglobal.com 
Jesper Kärrbrink, styrelseordförande Pariplay, email: jesper@pariplayltd.com 
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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, kundtjänst, 
VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global bedriver verksamhet på flera reglerade 
marknader som Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige. 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. 


