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ASPIRE GLOBAL ANSTÄLLER ANTOINE 
BONELLO FRÅN WILLIAM HILL SOM NY 
COO  

 

Aspire Global fortsätter att förstärka koncernledningen genom att rekrytera Antoine Bonello 
som Chief Operating Officer och VD för Maltaverksamheten. 
 
Antoine Bonello ledde tills nyligen produkt- och affärsutvecklingsfunktionerna liksom sportspels- och 
spelvertikalerna på William Hill International. Innan dess var han COO på MRG Group och kom till Mr 
Green Ltd 2017. Han har också haft ledande positioner som VD (Malta) för Flutter och Integration 
Director för Betfair-Paddy Power-sammanslagningen. Han kom till Betfair 2008. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: “Vi är mycket glada över att välkomna Antoine Bonello till 
Aspire Global-familjen. Han har väl dokumenterad och framgångsrik erfarenhet av att driva operational 
excellence och har en gedigen kunskap om iGamingbranschen. Antoine Bonello kommer att ha en viktig 
roll i vårt fortsatta fokus på effektivitet och operational excellence.” 
 
Antoine Bonello säger: ”Jag ser fram emot att börja hos Aspire Global under en så avgörande tid. 
Bolaget har en sund strategi och en beprövad affärsmodell. Aspire Global stärker konsekvent sin 
marknadsposition och levererar enligt plan. Jag ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen 
genom att addera min erfarenhet till Aspire Globals starka team och styrelse. Mitt fokus är på 
effektivitet för att på så sätt bidra till ytterligare lönsam tillväxt." 
 
Antoine Bonello börjar den 1 november 2020. Dima Reiderman som idag är COO för Aspire Global har av 
personliga skäl valt att lämna företaget. Dima Reiderman kommer att arbeta parallellt med Antoine 
Bonello för att säkra en smidig överlämning. 
 
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-36452458, 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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