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Aspire Global redo att gå in brett i 
Nederländerna med hela erbjudandet nu 
certifierat 
Aspire Global är redo för en bredd utrullning av sitt erbjudande i Nederländerna efter att ha 
erhållit certifieringar för hela sitt erbjudande omfattande plattform (PAM), sportbok och 
kasinospel. 
 
Redan hösten 2021 tecknade Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och 
innehållsleverantören, avtal om att förse Holland Casino med egenutvecklade spel. Holland Casino var 
en av totalt tio onlineoperatörer som fick licens av regulatorn Kansspelautoriteit (KSA) när marknaden 
öppnades den 1 oktober 2021. Nu har även Aspire Globals plattform (PAM) och dess BtoBet sportbok 
blivit certifierade av KSA.  
 
Aspire Global kunde faktiskt redan den 25 januari i år annonsera sitt första betydande plattforms- och 
tjänsteavtal för den nederländska marknaden. Aspire Global kommer att tillhandahålla tier 1-operatören 
BoyleSports hela sin plattformslösning inklusive tjänster för dess planerade inträde på den nederländska 
marknaden. BoyleSports är en ledande irländsk och brittisk onlineoperatör och också Irlands största 
oberoende bookmaker med över 350 spelbutiker i Irland och Storbritannien. Nyligen tecknade även den 
ledande iGamingoperatören Karamba ett avtal om att använda Aspire Globals kompletta erbjudande när 
de går in på den nederländska marknaden. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: "Den nyligen reglerade nederländska marknaden växer 
snabbt och är en av Europas mest tilltalande iGaming-marknader. Vi förväntar oss att iGaming-
marknaden i Nederländerna kommer att bli en av de största i Europa och är förväntansfulla över de 
möjligheter vi ser. Nu, när vårt fullständiga B2B-erbjudande är certifierat, är vi redo att spela en stor roll 
i att forma den holländska marknaden och att lyfta spelupplevelsen även på den nederländska 
marknaden." 
 
Den nederländska marknaden förväntas växa till EUR 1,5 miljarder 2025 enligt en ny rapport som 
spelmyndigheten KSA publicerat. 
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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 31 reglerade marknader i Europa, Amerika 
och Afrika, som exempelvis USA, UK, Nederländerna, 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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