Emil “HeatoN” Christensen investerar och
blir ambassadör för TOURNs dotterbolag
Charge
Nyhetsbrev - 2021-03-19 - Stockholm
TOURNs dotterbolag Charge, ett fintech-gaming bolag som hjälper gamers och streamers att
sköta fakturering och inbetalning av skatter, har förstärkts med Emil “Heaton” Christensen som
investerare och ambassadör. Detta innebär att Christensen kliver in som mindre aktieägare
samt kommer att bli ambassadör för Charge och promota dess plattform mot en global
marknad.
Om Emil Christensen
Emil “HeatoN” Christensen är en av världens främsta e-sportare och innehar världsrekord i
flest antal VM-vinster i esporten Counter-Strike. Christensen är även känd för att vara den
första spelaren som blev invald i Esports Hall of Fame.Med vinster inom alla de stora ligorna
som WCG, ECL, samt CPL har Christensen vunnit allt man kan vinna inom en av e-sportens
största sporter.
Om Charge
Charge är en plattform som hjälper gamers att sköta sin ekonomi, löner från e-sports
organisationer, beskattning, fakturering, samarbeten mm. Plattformen är automatiserad och
målet är att skala upp så att samtliga e-sportare/gamers använder sig av plattformen världen
över.
Mer om Charge
http://Charge.gg
Det känns otroligt roligt att HeatoN kliver in som bolagets första externa investerare, men lika
roligt är det att han även blir bolagets ambassadör. Ett bättre intyg för vårt fintechgamingbolag, än en investering från en av världens främsta e-sportare, kan vi inte tänka oss.
Charge har som mål att skala upp plattformen 2021 både i norden och globalt. HeatoN som
ambassadör och ägare tillsammans med hans community är en viktig nyckel för den
tillväxtresan som ska börja. Charge kan nu starta sin resa med ett starkt globalt namn bakom
sig inom gaming communityt. - Robin Stenman, VD TOURN
Att kliva på resan med Charge känns otroligt spännande. Deras syn på branschens utveckling
och den teknik de utvecklat för att lösa branschens utmaningar är något jag delar och anser är
framtiden. När jag började min karriär som professionell esportare hade Charge som plattform
varit en dröm, den hade möjliggjort att jag hade kunnat fokusera på min sport och inte syssla
med ekonomi och administration. Jag skulle anse att alla gamers och esportare har behöver
Charge och det är av den anledningen jag kliver in som aktieägare och ambassadör för
Charge. Detta är ett viktigt steg att göra branschen mer seriös och respekterad och det känns
fantastiskt roligt att vara med och bygga detta tillsammans med ett så grymt team som
Charge. - Emil “HeatoN” Christensen
// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com

Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".
Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se

