
PRESSMEDDELANDE 1 DECEMBER 2021 
 

Aspire Global har slutfört försäljningen av 
B2C-segmentet 

 

Aspire Global har slutfört avyttringen av B2C-segmentet till den USA-baserade koncernen 
Esports Technologies, Inc (Nasdaq: EBET). 
 
 

Avyttringen annonserades den 1 oktober 2021 och transaktionen har slutförts enligt de initiala villkoren. 
Ersättningen utgörs av €50 miljoner kontant, en revers på €10 miljoner och €5 miljoner i aktier i det 
noterade bolaget Esports Technologies. Avtalet för plattformen och levererade tjänster utgörs av 
royalties som utgår för användandet av Aspire Globals plattform och relaterade tjänster under de 
kommande fyra åren. Det uppskattade värdet av royalties är €70 miljoner och baseras på nuvarande 
nivåer vilka kan komma att ändras under kommande år.  
 
Avyttringen innebär att Aspire Global blir ett renodlat B2B-företag med fortsatt starkt fokus på lönsam 
tillväxt. Aspire Global kommer att fokusera sina investeringar på fortsatt utveckling av sin teknologi och 
sitt erbjudande med målet att bli en världsledande iGamingleverantör. På kort sikt har Aspire Global 
som primärt mål att stärka sina positioner i USA och Brasilien. 
 
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, tel: +346-36452458, 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 över 40 reglerade marknader i Europa, 
Latinamerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, 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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