
PRESSMEDDELANDE DEN 29 AUGUSTI 2019 
 
 

ASPIRE GLOBAL HAR TILLDELATS EN 
BINGO-LICENS I STORBRITANNIEN 
 
 

Aspire Global har beviljats en utökad spellicens i Storbritannien av den brittiska 
Spelinspektionen (UK Gambling Commission). Spellicensen gäller tills vidare och omfattar 
utöver bingo även kasino och sportspel. Den utökade spellicensen ger Aspire Global möjlighet 
att ta marknadsandelar genom att bredda sitt B2B-erbjudande till fler områden inom iGaming, 
i enlighet med den långsiktiga tillväxtstrategin.  
 

Aspire Global har tilldelats en bingolicens i Storbritannien och ser fram att bredda erbjudandet på den 

brittiska iGaming-marknaden. Den utökade spellicensen gäller tills vidare och omfattar sedan tidigare 

även kasino och sportspel. Bingo är en populär och social spelform som ger bolaget möjlighet att ta 

marknadsandelar på reglerade marknader genom ett bredare erbjudande till nuvarande och framtida 

samarbetspartners.  

 

”Vi ser fram emot möjligheten att utöka vårt erbjudande till nuvarande och framtida partners i 

Storbritannien. En bred spellicens är en konkurrensfördel som möjliggör för oss att ta marknadsandelar 

på reglerade marknader, i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi”, säger Tsachi Maimon, VD på Aspire 

Global.  

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

Tsachi Maimon, VD, tel: +356 - 797 778 98 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com  

Motti Gil, CFO, tel: +972 - 54 664 04 06 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com  

 

OM DENNA INFORMATION  

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 

12.00 (CEST) den 29 augusti, 2019. 

Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan 

originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.  
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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 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 bedriver 
verksamhet på ett flertal reglerade marknader: Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och 
Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE). Certified Advisor: FNCA 
Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com 


