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FÖRSTÄRKNING AV LEDNINGSGRUPPEN             
I ASPIRE GLOBAL  
 
Aspire Global har utsett Ziv Shtaeinberg till Chief Technology Officer (CTO) med start i januari, 

2019. Ziv Shtaeinberg kommer att ingå i ledningsgruppen och leda koncernens tech-team med 

bas i Kiev, Ukraina.  

Aspire Global har utsett Ziv Shtaeinberg till Chief Technology Officer, en ny befattning i koncernen och i 
ledningsgruppen. Ziv Shtaeinberg kommer att vara baserad i Kiev, Ukraina, där han kommer att leda 
koncernens tech-team med start i januari, 2019. Han har omfattande kompetens inom teknisk 
utveckling, on-premises software och cloud computing från liknande uppdrag på SafeCharge (globala 
betalningslösningar) och Microsoft. Ziv Shtaeinberg är född år 1975 och har en Bachelor-examen i 
Management and Computer Science från Tel Aviv University, Israel.  
 
“Vi ser fram emot att välkomna Ziv Shtaeinberg till Aspire Global. Han kommer att vara baserad i Kiev, 
Ukraina, för att där leda tech-teamet och rusta verksamheten för fortsatt tillväxt och nya utmaningar. 
Ziv Shtaeinberg tillför värdefull kunskap och erfarenhet till Aspire Global och vi önskar honom all lycka i 
sin nya roll,” säger Tsachi Maimon, vd för Aspire Global. 

Utöver utnämningen av en Chief Technology Officer, kommer en ny Chief Product Officer att ersätta 
Galit Shani (VP Product) i ledningsgruppen när hon nu lämnar Aspire Global för nya utmaningar efter 
mer än tio år i bolaget. Arbetet med att rekrytera hennes ersättare pågår.  
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

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

 

OM DENNA INFORMATION  

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 
10.00 (CET) den 9 januari, 2019. 
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OM ASPIRE GLOBAL  

Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för 
lansering och drift av onlinekasino, sportsbetting och bingo. 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 Danmark, Italien, 
Belgien, Storbritannien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE). 
Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. För mer information, se www.aspireglobal.com 


