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ASPIRE GLOBALS ÅRSREDOVISNING OCH
HÅLLBARHETSRAPPORT 2020
Aspire Globals årsredovisning för 2020 finns idag tillgänglig på bolagets webbplats. Aspire
Global publicerar också en separat hållbarhetsrapport.
Årsredovisningen för 2020 beskriver bland annat Aspire Globals genomförande av sin tillväxtstrategi
under 2020 och nyligen gjorda förvärv. Som en följd av Aspire Globals fokus på hållbarhet och
ansvarsfullt spelande har bolaget tagit ännu ett steg i att utveckla sin rapportering och för första gången
publiceras en separat hållbarhetsrapport.
Tsahi Maimon, VD för Aspire Global, säger i årsredovisningen: “Aspire Global har framgångsrikt
genomfört sin tillväxtstrategi under 2020 och stärkt sin position genom att vinna affärer med tier 1operatörer och genom att addera en egenutvecklad sportbok till vårt erbjudande med förvärvet av
BtoBet. Aspire Global har etablerat sig själv som den drivande kraften för iGamingoperatörer med en
bred geografisk närvaro på fyra kontinenter. Aspire Global är starkare än någonsin och med vårt
helhetserbjudande inom iGaming kan vi tävla om alla kontrakt, var som helst, när som helst. Jag är
entusiastisk över Aspire Globals framtida möjligheter och ser en enorm potential för fortsatt tillväxt.”
Årsredovisningen för 2020 är tillgänglig här.
Hållbarhetsrapporten för 2020 är tillgänglig här.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com
Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com
Denna information är sådan information som Aspire Global är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 17:00.

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 B2Cvarumärken, 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.

