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ASPIRE GLOBAL ARRANGERAR EN 
VIRTUELL KAPITALMARKNADSDAG 
FREDAG 18 SEPTEMBER  

 
Under det senaste året har Aspire Global tagit flera viktiga strategiska steg för att stärka sin 
marknadsposition. Aspire Global har till exempel framgångsrikt integrerat 
spelutvecklingsstudion och spelhubben Pariplay liksom expanderat sitt erbjudande till nya 
marknader i Europa och till USA. IGaming-marknaden är emellertid i snabb förändring. 
Aspire Global vill därför visa hur vi förväntar oss att iGamingbranschen ser ut om fem år och 
berätta om våra strategiska val för att fortsätta visa lönsam tillväxt. 
 
Vi bjuder därför in till en virtuell kapitalmarknadsdag fredag 18 september kl 10.00-12.00.  
 

Länk till eventet: https://financialhearings.com/event/13002. 
 
Kapitalmarknadsdagen avslutas med en frågestund. Det går att ställa frågor under eventet samt skicka 
frågor i förväg till investors@aspireglobal.com. 
 
Bland talarna märks bland andra Tsachi Maimon, VD, Motti Gil, CFO, Jesper Kärrbrink, ordförande 
Pariplay och Fiona Hughes, Compliance Manager. En detaljerad agenda kommer att finnas tillgänglig 
närmare eventet. 
 
Alla presentationer liksom frågestunden kommer att hållas på engelska. 
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +356-79777898, e-mail: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com  
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering 
och drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds 
för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet, under varumärket Pariplay, omfattar 
både egenutvecklade spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna 
spelportaler (B2C), däribland Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen 
är verksam på flera reglerade marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, 
Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien och Gibraltar. Aspire 
Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA 
Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com. 
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