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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY TECKNAR AVTAL 
MED HOLLAND CASINO 
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har tecknat ett 
avtal om att förse Holland Casino med egenutvecklade spel på den nyligen reglerade 
nederländska marknaden. 
 
Holland Casino är en av totalt tio onlineoperatörer som har fått en licens av regulatorn 
Kansspelautoriteit (KSA) när marknaden öppnades den 1 oktober 2021. Holland Casinos landbaserade 
verksamhet finns på 14 ställen i alla delar av Nederländerna med 1,1 miljoner besökare varje år och har 
en ledande närvaro inom det nyligen reglerade digitala ekosystemet i Nederländerna.  
 
Totalt 20 av Pariplays innovativa och underhållande slotspel kommer nu att bli tillgängliga för Holland 
Casinos spelare. Pariplay har dessutom redan minst 30 spelutvecklare i sitt nätverk som är beredda att 
gå live på den nederländska marknaden genom Pariplays FusionTM spelhubb. Samtidigt stöttar Pariplay 
sina Ignite studiopartners i att certifiera spel för Nederländerna, parallellt med övriga cirka 15 
jurisdiktioner. 
 
Jeroen Verkroost, Digital Transformation Director för Holland Casino, säger: ”Pariplays innehåll är 
välkänt inom branschen för sin höga kvalitet och med det här nya avtalet fortsätter vi att erbjuda våra 
spelare möjligheten att uppleva det bästa inom onlinespel. Med Pariplay-teamets kunskaper om den 
nederländska marknaden och spelarpreferenser är vi säkra på att både de initiala 20 spelen och de som 
kommer senare kommer att bli populära, spännande val för kunder som vill spela i en säker, reglerad 
och underhållande miljö.” 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Vi är glada över att vara en del av den nyligen reglerade 
nederländska marknaden och vi förväntar oss att marknaden i Nederländerna växer för att slutligen bli 
en av de största i Europa. Vi är fast beslutna att spela en viktig roll i utformningen av marknaden och det 
här avtalet med prestigefyllda Holland Casino låter oss göra just detta. Med Pariplays innovativa, 
relevanta och underhållande spel är vi glada över möjligheterna på den nederländska marknaden.” 
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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. Koncernen är verksam på 30 reglerade marknader i Europa, Amerika 
och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, 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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