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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY FORTSÄTTER SIN 
EXPANSION I USA GENOM AVTAL MED BetMGM  
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har tecknat ett 
distributionsavtal med BetMGM, den ledande online kasinooperatören i USA. Avtalet 
innebär att Pariplay erbjuder sina egenutvecklade spel och aggregerat tredjepartsinnehåll till 
BetMGM:s spelare i New Jersey och Michigan med möjligheten att utöka till andra 
marknader i framtiden.  
 
Genom partnerskapet med BetMGM tar Pariplay ett strategiskt viktigt steg mot sitt långsiktiga mål att 
bli en ledande innehållsleverantör i Nordamerika. Pariplay har nyligen tecknat flera viktiga avtal i 
Nordamerika om att erbjuda innehåll genom sin FusionTM-plattform.  
 
Fusion™ innehåller över 120 av Pariplays egna titlar samt tusentals spel från branschens ledande 
spelutvecklare och en uppsättning verktyg för konvertering och retention som ökar spelarvärdet. 
 
Matthew Sunderland, VP Gaming, BetMGM, säger: "Pariplay erbjuder ett överflöd av omtyckt innehåll. 
Genom det här partnerskapet kommer BetMGM att utöka sin världsledande spelupplevelse med titlar 
som kommer att engagera och underhålla våra spelare.” 
  
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: "Vi har ett starkt momentum i USA och den här affären är 
ännu ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi för USA. iGaming-marknaden i USA växer i en imponerande takt 
och vi är fast beslutna att ligga i framkant av utvecklingen.” 
 
BetMGM är ett joint venture mellan MGM Resorts International och Entain Plc. Pariplay har ett 
samarbete sedan lång tid med Entain där Pariplay levererar sitt innehåll till flera viktiga europeiska 
marknader som Portugal, Storbritannien, Danmark och Tyskland.  
 
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. 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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