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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY UTVIDGAR 
PARTNERSKAPET MED RUSH STREET 
INTERACTIVE (RSI) I COLOMBIA 
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har utökat sitt 
framgångsrika partnerskap med Rush Street Interactive (RSI) and lanserat sina 
egenutvecklade spel med RSI i Colombia. RSI är ett USA-baserat spel- och bettingföretag. Det 
stärkta samarbetet är Pariplays tredje operatörsavtal i Colombia. 
 
Pariplays omfattande spelportfölj med över 120 titlar är nu tillgänglig för RSI:s RushBet.co-spelare i 
Colombia via Fusion™-plattformen, inklusive lokalt innehåll som utformats för att tilltala regionala 
spelare. Pariplay och RSI har ett starkt partnerskap genom att Pariplays engagerande och underhållande 
egenutvecklade innehåll är live med RSI i New Jersey på PlaySugarHouse.com. 
 
Avtalet bekräftar hur populärt Pariplays erbjudande är i Colombia och understryker ytterligare Pariplays 
engagemang för Latinamerika. 
 
Richard Schwartz, VD för RSI, säger: "Vi vet att Pariplays innehåll uppskattas av våra kunder i New Jersey 
med en bra mix av klassiska och innovativa spel som underhåller spelarna. Att samarbeta med Pariplay i 
Latinamerika är mycket spännande och den här affären bekräftar vårt åtagande att ge våra RushBet.co-
spelare en dynamisk och personlig mobilspelupplevelse.” 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: "Vårt fokus är att växa på reglerade marknader och vi har 
expanderat avsevärt till ett flertal reglerade marknader i USA, Europa och Latinamerika. Genom vårt 
befintliga partnerskap med RSI i USA vet vi att vi har en pålitlig och mycket professionell partner i dem, 
och vi är stolta över att ytterligare utöka vårt samarbete med dem på nya marknader.” 
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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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