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PARIPLAY HAR TECKNAT PARTNERSKAPS-
AVTAL OCH ÄR LIVE MED LEDANDE 
ONELINEOPERATÖREN I USA RUSH STREET 
INTERACTIVE (RSI) 

Aspire Globals Pariplay har tecknat ett partnerskapsavtal för spel med Rush Street 
Interactive (RSI), en marknadsledare inom onlinekasino och betting i USA. RSI har nu 
lanserat ett urval av Pariplays högkvalitativa onlinekasinospel i New Jersey, vilket är ännu en 
milstolpe i Aspire Globals expansionsstrategi. 
 
Lanseringen är Pariplays genombrott och den första lanseringen på den reglerade USA-marknaden och 
är ett avgörande framsteg i Aspire Globals strategi att utöka sin globala närvaro. Det matchar också 
beslutet att expandera på iGamingmarknaden i USA med flera av koncernens produkter. Partnerskapet 
med en betydande operatör i New Jersey ger Pariplay en viktig plattform från vilken bolaget kan 
förstärka sin position på iGamingmarknaden i USA. 
 
RSI grundades 2012 och är en marknadsledare inom onlinekasino och betting i USA. RSI driver 
PlaySugarHouse.com, en framstående iGamingsajt i New Jersey som bidrog till utmärkelserna ”Casino 
Operator of the Year” och ”Customer Service Operatpr of the Year” vid EGR North America Awards 2020 
liksom ”Digital Operator of the Year” vid Global Gaming Awards 2020. 
 
Richard Schwartz, VD för RSI, säger: “Det är spännande att samarbeta med Pariplay eftersom spelarna 
på PlaySugarHouse.com blir de första i USA som får spela deras spel och är ännu en bekräftelse på vårt 
åtagande att erbjuda våra spelare den mest dynamiska mobila spelupplevelsen. Eftersom Pariplays 
högkvalitativa spel redan är enormt framgångsrika i Europa förväntar vi oss att spelarna i New Jersey 
också kommer att uppskatta dem.” 
 
Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Vi är mycket glada över vårt partnerskap med RSI och vår fortsatta 
expansion till reglerade marknader genom lanseringen av våra spel i USA för första gången i Pariplays 
historia. De är en beprövad onlinekasinooperatör i både New Jersey och Pennsylvania vilket är en enorm 
möjlighet för vårt spelutbud att fungera som en utökning av RSI:s befintliga innehåll. Vi ser fram emot 
att bygga ett bestående partnerskap med dem och att utforska vad spelarna i USA tycker om våra spel.” 
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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 
25 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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