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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY HAR FÅTT 
INTERIMSLICENS SOM IGAMINGLEVERANTÖR 
I WEST VIRGINIA 

Aspire Globals Pariplay har fått en interimslicens som iGamingleverantör i staten West 
Virginia. Det är den andra licensen i en stat i USA efter licensen i New Jersey som Pariplay 
fick förra året. Interimslicensen gör det möjligt för Pariplay att teckna avtal med 
kasinooperatörer i West Virginia och att erbjuda sitt branschledande utbud till fler spelare 
på den växande USA-marknaden.  
 
USA har visat sig vara en viktig växande marknad i den globala iGamingvärlden. I varje stat som har 
legaliserat spel har spelandet snabbt tagit fart. Idag har 26 stater antingen legaliserat vadslagning eller 
har lagt lagförslag om att legalisera det. Det finns en enorm potential i West Virginia, där intäkterna 
växer stark från månad till månad enligt West Virginia Lottery Commission. 
 
Det här steget i USA är det senaste i Pariplays expansionsstrategi för 2021. Det visar tydligt på Pariplays 
arbete för att utöka sin globala närvaro till alla reglerade marknader. Genom partnerskap med nya 
operatörer i West Virginia kommer Pariplay att kunna erbjuda sin välkända portfölj med hundratals 
kasinospel och populära titlar som Kings of the Trident Deluxe, Dragons of the North Deluxe, Mystery 
Fox, Wolf Riches and Stallion Fortunes. Operatörer i West Virginia kommer också att kunna få tillgång till 
tusentals spel från ledande leverantörer genom Pariplays FusionTM aggregeringsplattform.  
 
Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Det är mycket spännande när vi nu har blivit godkända av West 
Virginia Lottery Commission och kan erbjuda våra högkvalitativa spel också till den här marknaden.  Vi 
ser en mycket stor potential, inte bara i West Virginia, utan i hela USA-marknaden. Vi tror att vårt utbud 
av spel kommer att tilltala spelare in West Virginia och vi ser fram emot att börja bygga partnerskap 
med operatörer i West Virginia och på andra ställen allt eftersom vi expanderar till fler reglerade 
marknader.” 
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, 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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