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Aspire Global förvärvar del av bingoleverantören 
END 2 END 
Aspire Global, en ledande iGamingleverantör, har tecknat ett avtal om att förvärva 25% av 
bingoleverantören END 2 END för USD 1,75 miljoner kontant med option att förvärva alla 
aktier inom tre eller fem år. Förvärvet ger Aspire Global tillgång till en riktig omni-
kanalteknologi och ett egenutvecklat erbjudande inom en av de största iGamingvertikalerna.  

END 2 END, baserat i Buenos Aires, Argentina och Miami, USA grundades 2019. Grundarna och 
ledningen är industriveteraner med mer än 15 års erfarenhet. Den egenutvecklade 
bingoprodukten är certifierad på marknader som Storbritannien och Colombia. Ett tiotal 
operatörer är redan live med END 2 END:s bingolösning, inklusive Betplay – den största 
operatören i Colombia – och Highrollers i Alabama, USA. 

END 2 END:s bingoprodukt är unik eftersom den erbjuder en riktig omnikanalteknologi. Med 
END 2 END:s lösning kan samma plattformsimplementering tillhandahålla onlinebingo, bingo i 
detaljhandeln eller andra försäljningsställen samt som en hybrid eller blandning av bingospel. 

Bingo är den tredje största vertikalen på iGamingmarknaden och är särskilt viktig på reglerade 
marknader där operatörer efterfrågar möjligheten att erbjuda mer än en vertikal. Genom att 
addera en vertikal till sitt erbjudande kan operatörer ge sina kunder en bredare 
spelarupplevelse och ett mer komplett iGamingerbjudande. 

Aspire Global har avsikten att sälja END 2 END:s bingolösning genom sitt dotterbolag Pariplay 
och dess spelhubb. Den banbrytande END 2 END bingolösningen kommer att distribueras till 
Aspire Globals befintliga och framtida partners. Förvärvet innebär att Aspire Global får tillgång 
till nya marknader och kunder. 

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: "Detta är ännu ett steg i Aspire Globals strategi att 
kontrollera hela B2B-värdekedjan i iGamingbranschen. Det är också viktigt för att nå vårt mål 
att bli världens ledande iGamingleverantör.” 

Alejandro Revich, VD för END 2 END, säger: "Vi är glada över att kunna addera vår teknologi 
och expertkunnande till en gigant i den här branschen. END 2 END kommer att ha möjlighet att 
nå nya kunder och marknader, hand i hand med Aspire Global. Utan tvekan är det här en 
perfekt match för oss, och jag hoppas att den här affären kommer att ta vårt företag till nästa 
nivå." 
 
FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:  

Tsachi Maimon, CEO, tel: +346-3645 2458 eller email: 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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