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ASPIRE GLOBAL GÖR STRATEGISKT DRAG OCH 
INTEGRERAR PARIPLAYS INNEHÅLL PÅ BTOBETS 
PLATTFORM 
 Aspire Global har tagit ännu ett strategiskt steg genom slutförandet av integrationen av 
Pariplays FusionTM-plattform på BtoBets plattform. Det här stärker koncernens erbjudande 
ytterligare och skapar betydande synergier.  
 
Aspire Global har framgångsrikt utfört sin M&A-strategi genom förvärven av den ledande spelhubben 
och innehållsleverantören Pariplay 2019 och BtoBet, en ledande sportsboksleverantör 2020. BtoBets 
plattform är förenlig med regelverken i över 20 jurisdiktioner och företaget har en ledande position 
inom betting i Latinamerika och Afrika. Bolaget har nyligen erhållit en bettinglicens i UK och siktar mot 
flera europeiska marknader. Pariplays FusionTM-plattform innehåller över 12 000 spel från globala 
leverantörer liksom en diversifierad portfölj av egenutvecklade spel. Pariplays FusionTM-plattform är 
licenserad på 16 reglerade marknader och är ett av branschens mest omfattande erbjudande. 
 
Både Pariplay och BtoBet har haft en stark utveckling efter förvärven och utökat sin närvaro på 
reglerade marknader som USA, UK och Spanien. De har också utökat sin kundbas med tier 1-operatörer 
som Rush Street Interactive, 888casino, BetVictor och William Hill.  
 
Slutförandet av integrationen öppnar för betydande synergier när Pariplay nu utökar sitt erbjudande till 
BtoBets partners över hela världen och kan nå en ännu större publik med sitt engagerande innehåll. 
Genom att integrera Pariplays innehåll har BtoBet ytterligare förbättrat sitt erbjudande och förmåga att 
hjälpa operatörer att öka och diversifiera sina intäkter.  
 
Den första av BtoBets partners som drar fördel av den här bedriften är Premierbet som har en stark 
närvaro i flera afrikanska marknader som till exempel Ghana, Kenya, Nigeria och Kamerun vilket ger 
Pariplay access till en ny, bred publik. 
 

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Det här är ett viktigt steg i Aspire Globals tillväxtstrategi. 
Pariplay kommer nu att nå ett antal nya marknader med sitt ledande innehåll genom BtoBets tier 1-
partners. På samma gång har BtoBet ytterligare förstärkt sitt erbjudande med innehåll som tilltalar 
breda målgrupper. Aspire Global har bevisat sin förmåga att göra värdeskapande förvärv.” 
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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, 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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