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ASPIRE GLOBAL SER ÖVER B2C-SEGMENTETS 
ROLL I KONCERNSTRUKTUREN  

Aspire Globals B2C-segment rapporterade rekordhöga intäkter i fjärde kvartalet 2020 och 
omfattar det välkända europeiska kasinovarumärket Karamba liksom andra egna lokala 
varumärken. 
 
Den ledande iGamingleverantören Aspire Global annonserade idag en översyn av sitt B2C-segment. 
Översynen kommer att hjälpa företaget att fokusera på sina växande ambitioner inom B2B och sin 
marknadsledande teknologi samtidigt som den kan accelerera B2C:s intäktstillväxt och förstärka de 
rekordhöga intäkterna som uppnåddes i fjärde kvartalet 2020. 
 
Tillkännagivandet följer efter Aspire Globals resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 som 
presenterades den 18 februari 2021 då företaget rapporterade rekordhöga intäkter på €161,9 miljoner 
för 2020 och koncernens EBITDA uppgick till rekordet €27,1 miljoner. Aspire Global rapporterade också 
en ökning av sin marginal till 16,7 procent, vilket var högre än konsensusförväntningar. 
 
Aspire Global kommer att ge mer information om resultatet av översynen i vederbörlig ordning. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Vi är mycket nöjda med tillväxten och resultatet som B2C-
segmentet nyligen rapporterade, men vi tror att en översyn kommer att hjälpa oss att bättre bedöma 
våra möjligheter att ytterligare accelerera vår tillväxt. En sådan förändring kan bidra till att förbättra 
Aspire Globals totala marginaler och EBITDA och potentiellt hjälpa oss att accelerera nya B2B-initiativ 
och gå in i nya marknader. Vi är väl positionerade att dra fördel av det utbud av möjligheter som är 
tillgängliga för oss i den globala, snabbväxande iGamingbranschen.” 
 
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  

 

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

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

klockan 15.30 den 1 mars 2021. 

 

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  

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 
26 reglerade marknader i Europa, Amerika 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. 

https://aspireglobal.com/
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