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ASPIRE GLOBAL REDOGÖR FÖR SIN 
SOLIDA STRATEGI FÖR FORTSATT LÖNSAM 
TILLVÄXT 

 

På sin kapitalmarknadsdag idag berättar Aspire Global om sin solida strategi för fortsatt 
lönsam tillväxt. Målet är att växa på lokalt reglerade marknader och att dubbla antalet 
licenser inom fem år. Aspire Global ska fortsätta sin expansion i Europa och Nordamerika 
samt etablera sig i Latinamerika och Afrika vilket kommer att ske genom förvärvet av 
sportboksleverantören BtoBet som annonserades igår. De finansiella målen, som sattes i 
december 2018, är oförändrade. 
 
Grunden för Aspire Globals fortsatta framgång är dess starka erbjudande för iGamingoperatörer. Aspire 
Global har nyligen gjort två betydande förvärv, nämligen förvärven av den ledande spelstudion och 
spelhubben Pariplay samt den ledande sportboksleverantören BtoBet. Med dessa två strategiska förvärv 
har Aspire Global skapat en komplett B2B-portfölj som består av en ledande iGamingplattform, 
sportbok, kasinospel och spelhubb liksom tillhörande tjänster för alla kontinenter och marknader. Alla 
tjänster säljs fristående eller som en paketlösning baserad på en intäktsdelningsmodell. 
 
Idag har Aspire Global 87 partners, de flesta av dem i Europa. Företaget har tydliga planer för hur 
tillväxtstrategin ska utföras. En viktig förutsättning för expansionen är Aspire Globals förmåga att möta 
tier 1 och 2 operatörernas högt ställda krav. På operatörernas kravlista står bland annat ledande teknik, 
den senaste underhållningen liksom förmågan att effektivt hantera stora volymer och komplexa 
verksamheter. En annan viktig del i Aspire Globals konkurrenskraftiga erbjudande är den mångåriga 
erfarenheten av reglerade marknader och företagets starka fokus på ansvarsfullt spelande. 
 
Aspire Global har en solid finansiell ställning vilket utgör en stark grund för framtida tillväxt. I andra 
kvartalet 2020 redovisade företaget rekordhöga intäkter och EBITDA med intäktstillväxt på 33,5% från 
andra kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 21,3%. De finansiella målen, som sattes i 
december 2018, är oförändrade. Målen är intäkter om €200 miljoner och EBITDA om €32 miljoner år 
2021. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: “Med förvärven av Pariplay och BtoBet kan vi hantera flera 
vertikaler, egenutvecklade spel och externt innehåll genom en enda integration. Det, tillsammans med 
vår förmåga att växa på reglerade marknader, gör vårt B2B-erbjudande mycket attraktivt och 
konkurrenskraftigt. Aspire Global är positionerat för att bli världens ledande B2B iGamingleverantör.” 
 
Under dagens virtuella kapitalmarknadsdag kommer Aspire Globals ledning att redogöra för 
branschtrender liksom företagets strategi och planer för de kommande fem åren. Vid slutet av eventet 
kommer VD Tsachi Maimon också att kommentera förvärvet av BtoBet tillsammans med BtoBets 
grundare Allessandro Fried. 
 
OM KAPITALMARKNADSDAGEN 

Den virtuella kapitalmarknadsdagen börjar idag fredag 18 september 2020 kl 10.00. Du deltar genom 
länken https://financialhearings.com/event/13002. Vid slutet av eventet finns det möjlighet att ställa 
frågor. 
 
Efter eventet kan du titta på kapitalmarknadsdagen via länken  
https://tv.streamfabriken.com/aspire-global-cmd-2020/. 
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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  

 

 

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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