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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY HAR FÅTT 
LEVERANTÖRSLICENS I GREKLAND  
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har beviljats en 
lämplighetslicens som gör det möjligt att erbjuda Pariplays FusionTM-plattform med 
premiuminnehåll till lokala operatörer. 
 
Licensen tillåter Pariplay att för första gången gå in på den grekiska marknaden och erbjuda lokala 
operatörer såväl egenutvecklade spel som tredjepartsspel. Aspire Global har inte varit närvarande 
tidigare i Grekland. 
 
Pariplays FusionTM-plattform – spelhubben – innehåller tusentals spel från branschens ledande 
spelutvecklare och en rad back-office-verktyg för conversion och retention som ökar spelvärdet.  
 
Licensen utfärdades av den grekiska spelmyndigheten efter en omfattande ansökningsprocess och utgör 
ett viktigt steg i Aspire Globals expansion i reglerade marknader. 
 
Grekland erbjuder spännande möjligheter för leverantörer efter att nya regleringar nyligen 
introducerats vilket gör det möjligt för nya operatörer att gå in på marknaden och erbjuda onlinebetting 
och kasinospel.  
 

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Det här är ännu ett betydande steg i vår strategi att  
växa på reglerade marknader över hela världen. Grekland är en snabbväxande marknad med stor 
potential och vi är glada över att få den här licensen. Nu ser vi fram emot att få introducera vårt innehåll 
på den grekiska marknaden och att växa vårt varumärke på den här spännande marknaden.” 
 
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  
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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 
30 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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