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Aspire Global förvärvar minoritetsandel i joint 

venture-bolag och lanserar Mr. Play 
 
Aspire Global har förvärvat 40 procent i ett joint venture-bolag för att lansera Mr. Play; en ny reglerad 

spelportal för onlinekasino och sportsbetting. Aspire Global står bakom teknologin och kommer i egenskap 

av större ägare att delfinansiera bolaget med uppemot 2 MEUR.  

 

Tillsammans med ett antal branschveteraner lanserar Aspire Global denna vecka det nya varumärket Mr. Play; 

en ny reglerad spelportal för onlinekasino och sportsbetting. Aspire Global står för teknologin som innefattar 

en fullservicelösning med bland annat CRM-verktyg, flerspråkig kundservice och spellicenser på ett antal 

marknader - både för kasino och sportsbetting.  

 

“När vi beslutade oss för att lansera Mr Play var vi ute efter mer än ett mjukvarubolag. Vi ville ha en förstklassig 

partner som kunde förse oss med det som krävs för att kunna erbjuda bästa möjliga spelupplevelse och 

därigenom etablera en betydande marknadsposition”, säger Hanan Greenberg, marknadschef på Mr. Play.  

 

Utöver att bli en större delägare med 40 procent av aktierna i det nya joint venture-bolaget kommer Aspire 

Global att erhålla intäkter från tillhandahållande av teknikplattform och operationella tjänster. Baserat på 

affärsmässiga milstolpar kommer aktieägarna att finansiera verksamheten med upp till 4 MEUR, där Aspire 

Globals andel utgörs av uppemot 2 MEUR. 

 

“Vi är alltid öppna för affärsmöjligheter där vi kan dra finansiell nytta av vår starka ställning. Vi ser fram emot 

att vara en del av detta joint venture, där vi i egenskap av större ägare och fullservicepartner, aktivt kan bidra 

till att förverkliga den fulla potentialen hos den här produkten”, säger Aspire Globals vd Tsachi Maimon. 

 

Om denna information 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.00 (CET) 
den 22 november 2017. 
 

För mer information, vänligen kontakta:  

Tsachi Maimon, vd, tel: +356-79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com 

Dima Reiderman, marknadschef, tel: +356-99780062 eller e-mail: dimar@aspireglobal.com 

Om Aspire Global 

Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering 

och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett 

komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt 

CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har 

spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and 

Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA 

AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com 
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