
Alexander “The Mauler” Gustafsson möter Mauricio “Shogun”
Rua på UFC on FOX 5 den 8 december
Det står nu klart att den svenska UFC-stjärnan Alexander ”The Mauler” Gustafsson (14-1) kommer att möta den topp-fem-rankade före detta
titelhållaren Mauricio ”Shogun” Rua (21-6) på UFC on Fox 5 den 8 december. Mötet kommer att utgöra en av galans två huvudmatcher och
vinnaren blir högaktuell för titelmatch.

Galan kommer att bli en av årets största UFC-galor och visas för miljoner amerikanska tittare via TV-kanalen FOX och mångdubbelt fler via
TV-nätverk i resten av världen. Detta gör också mötet till den överlägset största MMA-matchen någonsin med svenskt deltagande.

– Detta är en chans att visa att jag förtjänar en match om bältet och att jag är bland de bästa. Shogun är tuff och det kommer att bli en
match för fansen, men jag tvivlar inte på min kapacitet och jag har alla chanser att vinna, säger Alexander Gustafsson om matchen.

Alexander Gustafsson övertygade stort när han vann sin senaste match mot Thiago Silva inför ett fullsatt Globen på ”UFC Sweden” den 14
april i år. Sedan dess har den framgångsrike svensken flitigt förekommit i spekulationer om vilka som tillhör den lilla skara som kan utmana
underbarnet Jon Jones om titeln i lätt tungvikt. Även Mauricio Rua kommer senast från en vinst efter en tuff kamp mot Brandon Vera.

Både Gustafsson och Rua har gjort sig kända som och underhållande ”strikers” som föredrar stående kamp. Alexander Gustafsson är en
av UFC:s mest tekniskt skickliga boxare medan Mauricio Rua har en högintensiv och energisk thaiboxningsstil.

 

Om Ultimate Fighting Championship®

UFC är världens största MMA-organisation och är internationellt känd för sina action-späckade galor som säljer ut några av jordens största
arenor. UFC, som ägs och styrs av Zuffa LLC med huvudkontor i Las Vegas och kontor i London, Toronto och Peking, är med sina mer än
30 liveevent varje år världens största arrangör av Pay Per View-event. Utöver den amerikanska TV-kanalen FOX och dess systerkanaler
sänds UFC i 149 länder och kan ses av nästan en miljard människor på 20 olika språk.

UFC når ut till tiotals miljoner fans genom sin hemsida UFC.com, Facebook och Twitter och organisationens VD Dana White har själv mer
än två miljoner följare på Twitter. UFC:s verksamhet omfattar även den populära reality-serien The Ultimate Fighter®, den bästsäljande TV-
spelsserien UFC Undisputed, kläder och sportutrustning, DVD:er och mycket annat.

Presskontakt:
UFC
Roberta Casalino
Senior Communications Manager – EMEA
rcasalino@ufc.com

Springtime
Aron Samuelsson
+46 735 05 13 89
aron.samuelsson@springtime.nu


