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ASPIRE GLOBAL ÖKAR ÄGANDET I 
DELÄGDA IGAMINGVARUMÄRKET 
MR.PLAY              

 
Aspire Global har ökat sitt ägande i Marketplay Ltd från 40,0 till 49,9 procent av aktierna. 
Marketplay Ltd äger iGaming-varumärket mr.play som lanserades 2017 och som idag är ett 
av de ledande varumärkena på Aspire Globals plattform. 
 
Marketplay Ltd grundades av en grupp erfarna iGamingpersoner tillsammans med Aspire Global 2017 
och dess varumärke mr.play blev en omedelbar framgång runt om i Europa. I september 2019 
kompletterade mr.play sitt kasinoerbjudande med sportspel vilket ytterligare stimulerade tillväxten. 
 
Till idag har Aspire Global investerat €2 miljoner i mr.play. Enligt det initiala joint venture-avtalet skulle 
Aspire Global bidra med upp till €2 miljoner baserat på vissa milstolpar. Aspire Global har nu ökat sitt 
ägande med 9,9 procent till 49,9 procent av aktierna genom att förvärva aktier från de andra ägarna för 
€1 miljon och genom att investera €500 000 i kontanter i Marketplay Ltd. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”mr.play är ett bra exempel på hur vi kan genomföra vår 
tillväxtstrategi på nya sätt genom att dra fördel av vår starka position i iGamingbranschen. mr.play har 
vuxit snabbt och är idag ett välkänt varumärke. Eftersom vi har varit en av grundarna i det här 
framgångsrika joint venture-bolaget är det ett naturligt steg för oss att utöka vårt ägande i takt med att 
bolaget mognar.” 
 
Aspire Global tillhandahåller teknologin liksom en fullservicelösning med bland annat CRM-verktyg, 
flerspråkig kundservice och spellicenser på ett antal marknader både för kasino och sportspel. Utöver 
sitt aktieägande, erhåller Aspire Global intäkter från tillhandahållandet av teknologin och de 
operationella tjänsterna på marknadsmässiga villkor. 
 

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  
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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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