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ASPIRE GLOBAL ACCELERERAR VERKSAMHETEN I 
USA GENOM ATT UTSE QUINCY RAVEN TILL VD  
Aspire Global har tagit ännu ett viktigt steg i att växa sin USA-verksamhet genom att utse 
den erfarne ledaren Quincy Raven till VD för Aspire Global US. 
 
USA är en av Aspire Globals prioriterade marknader där bolaget ser betydande tillväxtmöjligheter. Som 
VD för Aspire Global US kommer Quincy Raven att bli en nyckelperson i att leda och genomföra Aspire 
Globals tillväxtstrategi på spelmarknaden i USA. Med över 20 års erfarenhet av teknologi- och 
spelmarknaderna tillför Quincy Raven företagets ledningsgrupp betydande expertkunskaper och insikter 
om marknaden. Under det senaste decenniet har han haft viktiga strategiska roller med fokus på ny 
marknadsutveckling följt av snabb expansion. I sin senaste roll var han Senior Director Gaming and 
Payments, Blackhawk Network och innan dess var han Executive Director, Business Development 
Americas, Scientific Games. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: “iGamingmarknaden i USA växer med en imponerande 
hastighet och vårt mål är att vara i framkant av den utvecklingen. Quincy har utmärkt erfarenhet och 
kommer att fokusera på att accelerera försäljningen och sätta upp relevanta verksamheter för att 
säkerställa att Aspire Global kan etablera en betydande närvaro i USA.” 
 
Quincy Raven säger: ”Aspire Global är ett av de starkaste leverantörsvarumärkena i iGamingbranschen 
utomlands med ett ledande B2B-erbjudande. Jag ser fram emot möjligheten att leda Aspire Globals 
expansion i USA och att introducera dess helhetslösning till operatörer och företag i USA som vill bygga 
en position på den växande amerikanska iGamingmarknaden.” 
 

Aspire Global har idag licenser i New Jersey och West Virginia och har ansökt om licenser i Pennsylvania 
och Michigan. Målet är att ansöka om licenser i alla tillgängliga stater. Aspire Global har nyligen tecknat 
betydande avtal med GAN och Amelco och är live med sitt spelerbjudande hos Rush Street Interactive i 
New Jersey sedan i våras.  
 
Quincy Raven har en MBA från Northeastern University, D’Amore-McKim School of Business. Han 
kommer att ingå i Aspire Globals ledningsgrupp och börjar 2 augusti 2021. 
 
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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