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ASPIRE GLOBAL FÖRVÄRVAR LEDANDE 
B2B SPORTBOKSLEVERANTÖREN BTOBET 

 

Aspire Global har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i BtoBet Ltd, en 
ledande sportboks- och teknikleverantör. Förvärvet av sportboken utgör en central del av 
Aspire Globals tillväxtstrategi eftersom det är ett stort steg i att skapa ett erbjudande som 
omfattar huvuddelarna av B2B-värdekedjan inom iGaming. Tillsammans med förvärvet förra 
året av den ledande spelhubben och spelstudion Pariplay innebär köpet av BtoBets 
sportboksplattform att Aspire Global placerar sig bland världens ledande 
iGamingleverantörer. 
 
Förvärvspriset är €20 miljoner kontant av vilka €15 miljoner betalas vid förvärvstillfället och €5 miljoner 
tolv månader efter förvärvet. I avtalet ingår också en möjlig tilläggsköpeskilling baserat på utfallet två år 
efter förvärvet. Tilläggsköpeskillingen är sju gånger BtoBets EBIT andra året efter förvärvstillfället med 
avdrag för köpeskillingen om €20 miljoner. År 2019 uppgick BtoBets intäkter till €4,4 miljoner och 
EBITDA till €1,5 miljoner. Första halvåret 2020 var intäkterna €3,1 miljoner och EBITDA €1,2 miljoner. 
Transaktionen förväntas bli genomförd under fjärde kvartalet 2020 med positiva effekter på Aspire 
Globals EBITDA från 2021. Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på det finansiella 
resultatet 2020. BtoBet har huvudkontor i Gibraltar och nära 100 medarbetare av vilka merparten 
arbetar i Italien och norra Makedonien. 
 
Med en egen sportbok kommer Aspire Global att kontrollera hela värdekedjans IP och därmed också få 
full kontroll över utvecklingsplanen. Den egna sportboken ger också Aspire Global högsta flexibilitet när 
det gäller att introducera nya funktioner och snabbt få ut dem på marknaden. 
 
BtoBet har 32 operatörer på sin plattform i Europa, Latinamerika och Afrika. Företaget är en ledande 
leverantör i Latinamerika och Afrika. Med förvärvet tar Aspire Global, som har en bred närvaro i Europa 
och nyligen har etablerat sig i USA, en ledande position också på dessa två växande marknader. BtoBets 
plattform, som heter Neuron Sports, ger operatörer den centrala teknik de behöver för en 
spelarcentrerad miljö som möjliggör interaktion med spelarna som kan placera sina bet i den kanal de 
föredrar. Resultatet är en bettingupplevelse med förstärkt underhållningsperspektiv som baserar sig på 
den sömlösa tekniken och som anpassas till olika scenarier beroende på spelarnas beteende genom 
vilken kanal som helst, alla jurisdiktioner och marknadskrav. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: “Aspire Global går nu in på sportbettingarenan med 
stormstyrka. Med förvärvet av BtoBet har vi blivit ett sant globalt B2B företag som erbjuder och äger en 
iGamingplattform, sportbok, kasinospel samt spelhubb liksom tillhörande tjänster för alla kontinenter 
och marknader. Aspire Global kan nu vara med och tävla om varenda affär som finns där ute, stor som 
liten.” 
 
Tsachi Maimon fortsätter: ”Det här är en perfekt matchning. Vi är imponerade av Neuron Sports kvalitet 
och vi får dessutom access till nya tillväxtmarknader, nya kommande affärer och nya möjligheter." 
 
Alessandro Fried, grundare av och aktieägare i BtoBet, säger: ”Jag är verkligen entusiastisk över de 
möjligheter vi ser genom att bli en del av Aspire Global, den drivande kraften för iGamingoperatörer. 
Med våra gemensamma krafter ska vi ta det här globala iGamingerbjudandet till varenda del av världen. 
Vi har verkat i den här branschen under en lång tid och vi har slutligen träffat den perfekta partner som 
matchar vår vision och med vilken vi kan bygga en starkare närvaro globalt.” 
 
OM BTOBET 

BtoBet, som verkar globalt, har tjugo års erfarenhet av mjukvaruutveckling och är en visionär inom 
iGaming och betting med djupa insikter om marknadens krav liksom bookmakers och operatörers 
behov. BtoBet är en pålitlig partner inom teknologi och erbjuder en fristående iGaming- och 
sportboksplattform samt tillhörande tjänster. BtoBet gör det möjligt för kunderna att vara unika på 
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marknaden genom att ge dem möjligheten att personalisera sina erbjudanden för sportbetting och 
iGaming, för mobiler och retail. Läs mer på Btobet.com.  
 
PRESENTATION PÅ ASPIRE GLOBALS KAPITALMARKNADSDAG 

BtoBet and sportboken kommer att presenteras närmare på Aspire Globals virtuella 
kapitalmarknadsdag fredag 18 september. Kapitalmarknadsdagen börjar kl 10.00 och 
presentationen av BtoBet sker vid slutet av eventet. Du deltar via länken 
https://financialhearings.com/event/13002. I slutet av eventet finns möjlighet att ställa frågor.  
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, tel: +346-36452458, e-mail: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com  

 

Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk 

(MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan 

klockan 15.45 CEST den 17 september 2020. 

 

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

originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde. 

 

 

 

OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering och 
drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds för sig eller i 
kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet, under varumärket Pariplay, omfattar både egenutvecklade 
spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna spelportaler (B2C), däribland 
Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på flera reglerade 
marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Koncernen 
har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien 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. 
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