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ASPIRE GLOBAL REKRYTERAR PAUL MYATT FRÅN 
QUICKSPIN SOM AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF 

 
Aspire Global fortsätter att förstärka koncernledningen och har rekryterat Paul Myatt som 
affärsutvecklingschef. Paul Myatt är för närvarande Chief Commercial Officer och VD för spelstudion 
QuickSpins maltesiska verksamhet.  

 
Paul Myatt kom till QuickSpin 2015 och innan dess var han under fem år Head of New Business på 
kasinospelutvecklaren NetEnt. 
 
Tsaichi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Efter de nyligen genomförda förvärven av den ledande 
sportspelsleverantören BtoBet och spelstudion och spelhubben Pariplay är vi positionerade för att bli 
världens ledande iGamingleverantör. Paul Myatt kommer att ha en viktig roll i att säkerställa ett 
effektivt utförande av vår tillväxtstrategi och att vi kan vara med och tävla om varenda affär som finns. 
Paul Myatt har en lång erfarenhet av iGamingbranschen och dokumenterade framgångar inom 
affärsutveckling. Vi är mycket glada över att välkomna Paul Myatt till Aspire Global-familjen.”  

 
Paul Myatt säger: ”Med sina senaste förvärv har Aspire Global stärkt sin marknadsposition betydligt och 
visat på sin förmåga att utföra sin solida strategi. Idag är Aspire Global det mest spännande och lovande 
företaget i iGamingbranschen. Jag är glad över att bli en del av Aspire Global och att få vara med och 
stötta den starka utvecklingen tillsammans med det nuvarande kunniga teamet och styrelsen med fokus 
på fortsatt lönsam tillväxt. ” 
 
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:  

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

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

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att 
framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk 
plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig 
eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-
varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 
25 reglerade marknader i Europa, Latinamerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, 
Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra 
Makedonien, Indien, Italien 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 för mer information. 
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