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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY TECKNAR AVTAL  
MED AMELCO FÖR IGAMINGUTRULLNING I USA  
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, och Amelco har 
tecknat ett avtal avseende integration som kommer att öka båda parternas verksamhet i 
flera amerikanska stater. 
 
Överenskommelsen mellan Pariplay och Amelco innebär att Amelco kommer att integrera Pariplays 
kvalitetsplattform FusionTM i sitt bredare helhetserbjudande. 
 
Aspire Globals Pariplay erbjuder över 12 000 spel från ledande globala spelleverantörer genom 
FusionTM-plattformen. Amelco får också tillgång till Pariplays topptitlar som till exempel högpresterande 
Stallion Fortunes, Mystery Fox och Dragons of the North. 
 
Avtalet utgör ännu ett steg i Amelcos expansion i USA med sin växande iGamingportfölj. Amelco är en 
plattformsleverantör som erbjuder helhetslösningar, trading och mjukvara.  
 
Pariplay har vuxit starkt det senaste året och har annonserat flera globala högprofilerade avtal. Pariplay 
har också nyligen stärkt sin närvaro i USA genom att redan vara live i New Jersey med sitt innehåll och 
snart även i Pennsylvania och Michigan. 
 
Brandon Walker, chef för Amelco USA, säger: ”Vi är mycket glada över partnerskapet med Pariplay som 
har stor erfarenhet och en mycket imponerande plattform att utöka vårt erbjudande med. Avtalet är ett 
bevis på våra fortsatta planer att expandera i USA och vår strävan efter att erbjuda en av de mest 
omfattande sportbetting-, kasino- och PAM-plattformarna i USA.” 
 

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Det här är ännu ett viktigt steg i vår strategi att  
etablera oss och stärka våra varumärken i USA. iGamingmarknaden i USA växer med en imponerande 
hastighet och vårt mål är att ligga i framkant av utvecklingen.” 
 
Pariplays Fusion™-plattform är licensierad i 16 reglerade marknader och innehåller också en rad 
conversion- och retentionverktyg som hjälper operatörer att öka engagemangs- och förvärvsnivåerna. 
 

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 
26 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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