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Aspire Globals Pariplay fortsätter expansionen i 
Nordamerika med grönt ljus för att gå live I 
Ontario 
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har tagit 
ytterligare ett stort steg i sin nordamerikanska expansion genom att tilldelas licens i Ontario.   
 
Den spelrelaterade leverantörslicensen innebär att Pariplays spelhubb blir tillgänglig i hela den 
kanadensiska provinsen. Pariplay har redan tillkännagett sin avsikt att gå live med ett antal större 
operatörer och partners i provinsen så snart marknaden öppnar den 4 april 2022. 

 
Licensen i Ontario markerar fortsättningen på Pariplays imponerande tillväxt i Nordamerika. Pariplay har 
nyligen gått live kommersiellt Alberta och har licenser i West Virginia, Michigan och New Jersey. Pariplay 
gjorde sin USA-debut i New Jersey för över ett år sedan. 
  
Pariplays Fusion™-produkt är den mest flexibla aggregeringsplattformen på marknaden och har ledande 
titlar och lokaliserat innehåll från över 80 leverantörer liksom högpresterande engagemangsverktyg. 
  
Adrian Bailey, VD på Pariplay, säger: "Vi är mycket glada över att få licens i Ontario, som gör att vi kan 
bygga vidare på vår framgång och erbjuda relevant och varierat innehåll till reglerade marknader. Vi har 
gjort en samlad ansträngning för att utöka vår räckvidd i Kanada både genom att teckna nya partners 
och skaffa nya licenser vilket fortsätter att generera framgång för oss. Det är en spännande tid för 
Pariplay och vi ser fram emot att starta i Ontario.” 
 
 
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 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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