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ASPIRE GLOBAL REKRYTERAR ADITYA 

BHUSHAN FRÅN NETENT SOM CTO 

Aspire Global har rekryterat Aditya Bhushan som CTO. Han är idag CTO på NetEnt, 
premiumutvecklaren av online kasinospel. Rekryteringen av Aditya Bhushan är ännu ett steg 
i Aspire Globals strävan att ytterligare förstärka koncernledningen. 
 
Aditya Bhushan kommer att leda Aspire Globals teknikavdelning omfattande teknisk drift och 
utvecklingsteam, IT och säkerhet. Han har många års erfarenhet av att bygga framgångsrika produkter, 
organisationer och nya utvecklingscentrum. Aditya Bhushan började sin karriär som mjukvaruutvecklare 
på Adobe i Indien och kom till NetEnt 2009. På NetEnt var han med i några av de viktigaste 
utvecklingsprojekten och har ansvarat för arkitekturen av aggregeringsplattformen för innehåll och live 
kasinoprodukten liksom viktiga delar av NetEnts kasinoplattform. Han har också startat och varit 
ansvarig för NetEnts utvecklingscentrum i Indien. Aditya Bhushan utsågs till CTO 2020. 
 

Tsahi Maimon, VD för Aspire Global, säger: “Teknologi är hjärtat i vår verksamhet. Det är en 
förutsättning för vår fortsatta framgång att vår teknologi är ledande. Jag är mycket glad över att 
välkomna Aditya Bhushan till Aspire Global med hans betydande erfarenhet av att bygga enastående 
slotspel och kasinoplattformar. Han kommer att bli nyckeln i att bygga en agil och skalbar 
teknikorganisation i flera jurisdiktioner över hela världen och att fortsätta utveckla Aspire Globals 
ledande erbjudande till iGamingoperatörer.” 
 

Aditya Bhushan, säger: ”Jag är glad över att bli en del av Aspire Global som är ett av de mest spännande 
företagen i iGamingbranschen. Företaget har konsekvent genomfört sin tillväxtstrategi och har nyligen 
gjort strategiskt viktiga förvärv som positionerar Aspire Global som en ledande iGamingleverantör. Jag 
är glad över att få vara med om att förverkliga visionen att bli världens ledande iGamingleverantör.” 
 

Aditya Bhushan har en MSc i mjukvara och en BSc i fysik från Delhi University. Aditya Bhusan börjar på 
Aspire Global den 1 juli 2021. 
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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 
26 reglerade marknader i Europa, Amerika 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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