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MTGx utvecklar närvaron i USA med 

Scott Rupp som chef   
 MTGx har utsett Scott Rupp för att stärka MTG:s närvaro på världens ledande 

marknad för underhållnings- och teknikbolag  

 Scott tillför över 20 års erfarenhet inom digitala medier och underhållning 

Scott Rupp har utsetts som chef för MTGx USA. Scott kommer att arbeta med 

affärsutveckling inom de MTGx-bolag med verksamhet på den amerikanska 

marknaden liksom med att expandera bolagets internationella nätverk och leta 

efter nya digitala investeringar. 

Scott är baserad i San Fransisco och har över 20 års erfarenhet inom digitala medier 

och underhållning. Scott var tidigare VD för Digital Artists Entertainment, startupen 

bakom Ignition, vilket är en plattform för influencers att dela innehåll och nå miljontals 

följare i sociala medier.  

Scott har tidigare haft ledande befattningar inom Icebox, Gazillion Entertainment, 

McKinsey & Company, Deutsche Banc Alex. Brown och Carlyle Group. 

Redan idag har MTGx en stark närvaro i USA genom sina olika portföljbolag. ESL, 

världens ledande bolag inom esport, organiserar stora evenemang i USA som ESL One 

New York. Bolaget har en studio och ett kontor i Burbank i Kalifornien med omkring 100 

anställda.  

DreamHack, organisatör av världens största digitala festivaler och LAN-partyn, har 

nyligen meddelat att evenemang kommer att genomföras under 2017 i Austin, Atlanta 

och Denver, samt att turneringen DreamHack Masters kommer till Las Vegas i februari.  

I oktober 2016 meddelade MTG att bolaget ingått avtal om att köpa 35 % av InnoGames, 

en ledande global utvecklare och publicist av online-spel med runt en fjärdedel av sina 

spelare i USA. 

USA är också en viktig marknad för MTGx multiplattformnätverk Zoomin.TV. 

Arnd Benninghoff, MTG EVP och VD för MTGx: “Vi har genom vår portfölj en stark 

närvaro i USA och här finns många av världens största digitala mediebolag. Det är ett 

naturligt steg för oss att ha någon på plats i vad som är ett globalt centrum för ledande 

underhållnings- och teknikbolag. Scotts erfarenheter och nätverk öppnar upp ännu fler 

fantastiska affärsmöjligheter och ger oss en djup insikt i de allra senaste trenderna som 

exempelvis 360-video, Virtual Reality och Augmented Reality.” 

Scott Rupp, chef för MTGx USA: “Jag älskar att bygga digitala underhållningsföretag och 

passionen och ambitionen hos MTGx-teamet är unik. Det råder inget tvivel om att MTG 

har människorna, verksamheterna, den globala närvaron och precis den entreprenöriella 

företagskultur som krävs för att forma framtidens underhållning och jag ser verkligen 

fram emot att börja.” 
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Frågor? 

press@mtg.com / +46 (0)76 494 09 13 

investors@mtg.com / +46 (0)73 699 27 14 

mtg.com 
Facebook 

Twitter 
LinkedIn 
Instagram 

 

MTGx formar framtidens underhållning genom att leverera nästa generations 

underhållningsupplevelser inom esport, genom sociala påverkare och flerkanalsnätverk. 

MTGx är en del av MTG, en ledande internationell digital underhållningskoncern. Våra 

populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och 

esport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra 

aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 
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