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ASPIRE GLOBAL EXPANDERAR TILL RYSSLAND 
GENOM PLATTFORMSAVTAL MED RUSSIAN 
NATIONAL LOTTERY’S OPERATÖR SPORTS  
LOTTERIES LLC   

 

Aspire Global expanderar till den ryska marknaden genom ett plattforms- och lotteriavtal 
med Russian National Lottery’s operatör Sports Lotteries LLC. Denna milstolpe innebär att 
Aspire Globals BtoBet kommer att tillhandahålla sin tekniskt avancerade Player Account 
Management (PAM) modulplattform och ge access till lotterispel både online och i 
detaljhandelskanaler till Rysslands nationella lotterioperatör, vilken är en av endast två 
licensinnehavare i landet.  
 
Kontraktet löper över tre år med möjlighet till ytterligare förlängning och omfattar tio snabblotterier i 
form av klassiska trycka lotterisedlar för detaljhandeln och fem dragningslotterier för online- och 
detaljhandelskanaler.  
 
Ratmir Ronami, Project Manager för Sports Lotteries LLC, säger: ”Vi är stolta över att teckna detta 
fleråriga strategiska partnerskap med Aspire Globals BtoBet som innebär att vi går från styrka till styrka 
genom de värdefulla insikter och bästa praxis som Aspire Global och BtoBet är kända för att använda. 
Jag är övertygad om att detta partnerskap kommer att resultera i underhållande spel som blir mycket 
populära hos ryska spelare och ta den ryska lotteribranschen till en helt ny nivå.” 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Aspire Global och BtoBet är stolta över att ha blivit valda 
som teknisk partner till Sports Lotteries LLC för att tillhandahålla lotterier för flera kanaler. Vi är fast 
beslutna att stötta Sports Lotteries i att inte bara bli ledande inom det här området utan också en 
referenspunkt för den ryska lotteribranschen. Lotterivertikalen är mycket populär i Ryssland och 
omsatte cirka €1 miljard 2019. Vi är säkra på att vi tillsammans med Sports Lotteries kommer att bidra 
på ett betydande sätt till branschens exponentiella tillväxt.” 
 

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 ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att 
framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk 
plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig 
eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-
varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 
över 40 reglerade marknader i Europa, Latinamerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, 
Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra 
Makedonien, Indien, Italien 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 för mer information. 
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