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Aspire Global fortsätter sin expansion och får 
bettinglicens i Danmark 
 
Aspire Global, en ledande iGamingleverantör, har fått licens för betting av den danska 
spelmyndigheten Spillemyndigheden. Dotterbolaget BtoBet erhöll nyligen certifiering i 
Danmark enligt DGA:s regelverk. Aspire Global kommer nu att erbjuda betting genom 
BtoBet’s sportbok till danska spelare vid sidan av sitt nuvarande kasinoerbjudande. 
 
Aspire Global har varit verksam i Danmark inom kasinovertikalen sedan 2012. Med den danska 
bettinglicensen kommer Aspire Global nu att addera betting till sitt erbjudande. BtoBet och dess 
egenutvecklade sportbok förvärvades i oktober 2020 och operatörer i Danmark kan nu dra fördel av 
BtoBets kända spelarcentrerade teknologi och funktioner.  
 
Aspire Global driver en framgångsrik iGamingverksamhet i 30 reglerade marknader i Europa, Amerika 
och Afrika, i länder som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och 
Mexiko. BtoBet har en stark närvaro i speciellt Latinamerika och Afrika och expanderar sin affär med 
särskild tyngdpunkt på marknaderna i USA och Europa.  
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: “Vårt erbjudande har förstärkts avsevärt genom förvärvet 
av BtoBet och dess egenutvecklade sportbok. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter genom att erbjuda 
både befintliga partners och nya kunder över hela världen ett ledande helhetserbjudande inom spel som 
omfattar teknikplattform, sportbok, spel, spelhubb och levererade tjänster.” 
 
 
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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