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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY GÅR IN I SPANIEN  

 

Aspire Globals Pariplay, en ledande spelstudio och spelhubb, kommer att gå live för första 
gången på den spanska marknaden med 888casino genom en av marknadens mest 
banbrytande leverantörer, MGA Games. Med överenskommelsen blir Pariplays lokalt 
godkända innehåll också tillgängligt för spelare i Spanien via dess FusionTM aggregerings-
plattform och först ut är 888casinos spanska varumärke och senare ska det utvidgas med fler 
operatörer. 
 
Pariplays milstolpe på den spanska iGamingmarknaden kommer vid en tidpunkt när marknaden växer 
betydligt. Totala intäkter uppgick till €218 miljoner i första kvartalet 2020, en ökning med 17,6% från 
fjärde kvartalet 2019 enligt den spanska regulatorn Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).  

2020 är ett framgångsrikt år för Pariplay och och FusionTM, då bolaget tidigare gått in i Schweiz och 

Portugal. Överenskommelsen med 888 är ännu ett nytt insteg på en reglerad marknad som stärker 
bolagets ledande position inom aggregering. 
 
Pariplays revolutionerande FusionTM-plattform hjälper partners att delta på reglerade marknader och 
effektivt främja kontinuerlig tillväxt genom att erbjuda en bred katalog med lokalt anpassat innehåll. 
MGA Games tillhör nu en ständigt växande skara med branschens bästa leverantörer vilka använder 
Fusion ™. 
 
MGA Games grundades 2001 och är baserat i Barcelona. Det är ett ledande företag som specialiserat sig 
på utveckling av stora produktioner, lokalt anpassade och avsedda för globala operatörer inom spel-
branschen. MGA Games har åtagit sig att regelbundet lägga ut nytt innehåll för sina partneroperatörer 
och lanserar nya slots varannan vecka, vilket gör dem till en ledande innehållsleverantör i Spanien. 
 
Joan Sanahuja, VD för MGA Games, säger: ”Vi är glada över att bli del av Pariplays FusionTM-plattform 
eftersom det ger oss en unik möjlighet att expandera vårt erbjudande till ännu fler operatörer. Vi startar 
med 888casino.com vilket ger oss en utmärkt möjlighet att dra nytta av vårt spelinnehåll och vi ser fram 
emot fördelarna med ett partnerskap med en branschledare som Pariplay och att växa tillsammans med 
dem under 2021 och framöver.” 
 
Guy Cohen, SVP, chef för B2C 888 Holdings, säger: ”MGA Games marknadsledande innehåll är ett viktigt 
tillägg till vår affär i Spanien. Vi har redan sett fördelarna med Pariplay FusionTM:s innehåll för flera 
marknader och ser det här partnerskape definitivt som ’a win’. Vi är övertygade om att det kommer att 
göra det möjligt för oss att utöka vår närvaro på den spanska marknaden och hjälpa oss att forsätta 
leverera enligt vårt åtagande om en trygg och angenäm spelupplevelse.” 
 
Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Vi är mycket nöjda över att göra entré på den spanska marknaden 
med MGA Games, vars pionjäranda kommer att bli utmärkt för FusionTM-plattformen. Vi är ivriga att se 
Pariplays ledande utbud av spel bli tillgängligt genom 888casino. Vi ser fram emot att tillhandahålla 
ännu mer lokalt spanskt innehåll till andra operatörer i det här kvartalet och under 2021.” 
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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 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. 

https://www.aspireglobal.com/

