
Red Reserves COD-lag tvåa i Anaheim – vann cirka 480 000
kronor
E-sportbolaget Red Reserve AB, som ägs av Spotlightnoterade Red Reserve Entertainment (publ), hade i helgen stora
framgångar genom sitt Call of Duty-lag, som blev tvåa när CWL Pro League avgjordes i Anaheim. Andraplatsen gav cirka
480 000 kronor.

Red Reserves Call of Duty-lag, bestående av Joe ”JOEE” Pinnington, Rhys ”RATED” Price, Matthew ”SKRAPZ” Marshall och Trei
”ZER0”Morris var nära en seger men slutade till sist på en hedrande andraplats när CWL Pro League avgjordes i Anaheim, Kalifornien, i helgen.
Med sig hem har de cirka 480 000 kronor i prispengar, och en bekräftelse på att de utan tvekan är ett av de bästa lagen i världen.

På Dreamhack i Jönköping visade också Red Reserves nya Counter-Strike: Global Offensive-lag upp sig för första gången, och gjorde en god
insats genom att vara nära vinst mot några av världens bästa lag.

– Sammantaget en bra helg för Red Reserve. COD-laget gjorde en kanoninsats och var otroligt nära att vinna i Anaheim och visade att de är ett
av världens absolut bästa lag. Vårt nya CS-lag spelade bra och var nära att slå några av världens topprankade lag. Det laget förvärvades så sent
som ett dygn innan tävlingarna i Jönköping och med det som bakgrund gjorde även de en bra insats. Sammantaget är jag mycket nöjd både med
insatserna och den exponering som Red Reserve fick under helgen, säger Patrik Andersson.

På Dreamhack i Jönköping hade Red Reserve även två av sina Hearthstonespelare på plats. Båda hamnade på övre halvan av listan, men utan
några framskjutna placeringar.

Inspelade prispengar hamnar omsättningsmässigt i Red Reserves resultaträkning. Enligt kontrakt mellan spelarna och Red Reserve har spelarna
rätt till bonus och en del av de inspelade prispengarna.

  

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Andersson
CEO Red Reserve
0769-47 73 66
patrik@redreserve.org

Olav Törnblom
Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@comentab.se

www.comentab.se
www.redreserve.org

www.dreamhack.com/summer

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller
utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang
online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen.

Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community
Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global
Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite. 


