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Aspire Globals Pariplay levererar innehåll till den 
enda operatören som regleras av Alberta 
Gaming i Kanada 
 Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har samarbetat 
med NeoPollard Interactive LLC, för att erbjuda en mängd spelinnehåll på Play Alberta. Play 
Alberta är provinsens enda reglerade webbplats för betting online – som drivs och regleras 
av Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC). NeoPollard Interactive (NPi) ägs gemensamt 
av Pollard Banknote Limited och NeoGames S.A. 
 
Pariplay är branschens ledande leverantör och aggregator av spelinnehåll, med över 1 200 titlar från 
världens främsta spelutvecklare, samt sin egen in-house spelstudio. Företagets avancerade Fusion™-
spelhubb erbjuder ett enhetligt tillvägagångssätt för innehållsleverans som gör det möjligt för 
operatörer att få tillgång till hundratals högprofilerade kasinospel online, instant win, skraplotter och 
bingospel, med en enda, strömlinjeformad integration. Med licenser i New Jersey och West Virginia, 
markerar samarbetet med NPi en milstolpe för företagets expansion till den nordamerikanska 
lotterimarknaden. 
 
"Vi är glada över att komma in på den kanadensiska marknaden genom våra gemensamma insatser med 
NPi för att på så sätt dra nytta av de möjligheter den nordamerikanska marknaden erbjuder", säger 
Tsachi Maimon, VD, Aspire Global. "Som en marknadsledande aggregator av spelinnehåll har vi 
etablerat oss som en pålitlig leverantör till branschen och fortsätter att erbjuda det bästa innehållet på 
marknaden. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med NPi för att leverera engagerande innehåll till 
AGLC.” 
 
"Vi är mycket glada över att arbeta med Pariplay – en väletablerad och känd innehållsleverantör – för 
att ytterligare utöka de speltitlar och vertikaler vi erbjuder på Play Albertas portal", säger Liz Siver, 
General Manager, NeoPollard Interactive. "Som en dedikerad partner till AGLC är NPi engagerade i att 
kontinuerligt förbättra tekniken, spelen och Power Suite-tjänsterna vi erbjuder för att ge spelare i 
Alberta en enhetlig spelupplevelse online. Ännu viktigare, med Pariplays breda utbud av spelinnehåll har 
AGLC möjligheten att generera intäkter till de goda ändamål som de stödjer i hela provinsen." 
 
Intäkterna som genereras från Play Alberta ger intäkter till provinsens General Revenue Fund, som 
stöder program och tjänster för invånarna i Alberta. 
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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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