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ASPIRE GLOBAL NYLANSERAR SPELSAJTEN 
DIGIBET TILLSAMMANS MED NEG GROUP 
 

Bettingsajten Digibet kommer att nylanseras runtom i Europa inklusive den tyska 

marknaden under andra halvåret 2019. Bakom lanseringen står NEG Group med 

uppbackning från Aspire Global som har åtagit sig att förvärva aktier i NEG Group Limited för 

upp till 2 MEUR, vilket ska användas till marknadsföring inför EUFA Euro 2020.  

Aspire Global nylanserar bettingsajten Digibet tillsammans med NEG Group Limited inför UEFA Euro 
turneringen 2020. Digibet kommer att erbjuda en reglerad spelupplevelse med bettingtjänster i fokus. 
Varumärket drevs tidigare på en annan spelplattform, men nylanseras på Aspire Globals plattform under 
andra halvåret 2019. Aspire Global kommer genom förvärv av aktier att investera upp till 2 MEUR 
baserat på milstolpar, pengar som ska användas till att förstärka nylanseringen av varumärket. NEG 
Group å sin sida ansvarar för marknadsföringen utifrån sin omfattande erfarenhet kring de aktuella 
nyckelmarknaderna och marknadskanalerna för kundanskaffning. 

NEG Group Limited köpte nyligen rättigheterna till varumärket Digibet från UGT Group. Planen är att 
nylansera premium-varumärket på flera marknader i Europa inklusive Tyskland där UGT Group är ett av 
tjugo bolag som har erhållit ett positivt förhandsbesked om licenstilldelning inför den kommande 
regleringen av bettingmarknaden. I tillägg kommer Aspire Global genom förvärvsavtalet få tillgång till 
den tyska bettinglicensen för att efter regleringen kunna verka på denna marknad.  

“Vi ser fram att tillvarata potentialen i varumärket Digibet tillsammans med NEG Group. 
Förutsättningarna för en lyckad nylanseringen är mycket goda utifrån den stora 
varumärkeskännedomen, UEFA Euro 2020 och inte minst den utfästa tyska spellicensen”, säger Aspire 
Globals VD Tsachi Maimon.  

“Aspire Global erbjuder den optimala plattformslösningen för en framgångsrik nylansering av 
varumärket Digibet. Det gäller både den tekniska lösningen i sig, men även teamet bakom, vilket 
möjliggör en säker och underhållande spelupplevelse för vår målgrupp”, säger Alexander Zucker, 
Director på NEG Group.  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

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

Motti Gil, CFO, Tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com  

 

OM DENNA INFORMATION  

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 
17:00 (CEST) den 10 maj, 2019. 
 

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, 
Sverige, Storbritannien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier 
(ASPIRE). Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer 
information, se www.aspireglobal.com 
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