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Red Reserves (publ) Call of Duty-lag klart för 
CWL Pro League – gör upp om drygt 10 mkr i
prispengar 

E-sportbolaget Red Reserve AB, som ägs av Spotlightnoterade Red Reserve Entertainment AB 
(publ), kvalade sent i natt svensk tid in till CWL Pro League, där världens 16 bästa lag i Call of Duty 
gör upp om världsmästartiteln och prispengar på över 10 miljoner svenska kronor. CWL Pro League 
startar den 4 februari på MLG Arena i Columbus, Ohio. 

Red Reserves Call of Duty-lag har visat 
att man även denna säsong kommer 
vara ett lag i den absoluta världstoppen. 
I natt svensk tid blev det klart att man 
säsongen 2019 är ett av 16 lag som gör 
upp om världsmästartiteln i COD. 

– Det blev väldigt mycket mer 
spännande än vad vi hade tänkt, men vi 
tog sista chansen. Hela kvalet var 
oerhört spännande för vår del och 
förstås var det otroligt viktigt att vi tog 
en av platserna. Call of Duty är ett av 
världens största spel och att vara bland 
de 16 bästa är riktigt stort, säger Patrik 
Andersson, CEO på Red Reserve AB.

– Jag är fruktansvärt stolt över killarna. Trots att det från början inte gick vår väg så samlade vi oss 
och tog sista chansen, vilket är oerhört starkt. Flera riktigt bra lag som Faze och G2 gick inte vidare, 
och det visar hur tufft det är att kvala in till Pro League. Nu har vi återigen bevisat att vi är ett av 
världens bästa lag, vilket förstås är viktigt för resten av 2019 i relation med sponsorer och andra 
intressenter, säger Patrik Andersson.

CWL Pro League startar den 4 februari och pågår fram till slutet av sommaren. Förra säsongen 
slutade Red Reserve på en tredje plats och vann då 92 500 USD. 

Red Reserves COD-lag består av Joe ”JOEE” Pinnington, Rhys ”RATED” Price, Matthew ”SKRAPZ” 

Marshall, Trei ”ZERO” Morris och Benjamin ”Bance” Bance.

Red Reserves COD-lag gör upp om världsmästartiteln 2019, 
med start den 4 februari i MLG Arena i Columbus, Ohio. 
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