
 

ESPL och Digi Telecommunication ingår 
samarbete med mobiltillverkaren Oppo och 
skapar Esports-evenemang i Malaysia 
ESPL och Digi Telecommunication är värdar för Oppo Gaming 
Tournament  

Esports Players League (ESPL), det globala nätverket och plattformen för esports-
turneringar har ingått ett samarbete med den ledande smart telefontillverkaren Oppo och den 
malaysiska mobiloperatören Digi Telecommunications Sdn Bhd (Digi) (ett dotterbolag till 
Telenor Group) för att organisera den första stora esports-turneringen i Malaysia efter 
perioden för rörelsekontroll i Malaysia. 

Den enda online-esports-turneringen, Oppo Gaming Tournament Season 1. Turneringen 
kommer att ha en attraktiv prispool på upp till 25 000 RMM. 

Oppo är en ledande smart telefontillverkare som specialiserat sig på att utforma innovativa 
smartphones för ungdomar. Varumärket är populärt i Malaysia och är ett av de snabbast 
växande smart telefonmärkena i världen. 

”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Oppo och vår strategiska partner Digi för 
att leda återhämtningsfasen för Movement Control Order i Malaysia, med en stor 
esports-turnering som kommer att ge massor av spänning och underhållning till 
spelsamhället i Malaysia, samtidigt som vi iakttar den säkra sociala distansen som är 
det nya normala, detta eftersom turneringen kommer att hållas helt online. ” 

- kommenterar Michael Broda, VD för ESPL. 

Turneringen kommer att riktas till amatörspelare, vilket motsvarar ESPL: s mål att hjälpa till 
att bygga en stark grund för esports globalt genom turneringar som denna. Speltiteln som 
turneringen kommer att tävla om är det populära Battle Royale-spelet, PUBG Mobile. 

Detta är ett pressmeddelande från ett av Abelco Investment Groups portföljbolag, för att se hela 
pressmeddelande på engelska, tryck HÄR 

https://espl.co/oppo-partners-espl-to-launch-first-major-esports-event-in-malaysia-post-mco/ 

 ESPL är ett portföljbolag inom Abelco koncernen, bolaget ägs till ca 40% av iCandy där Abelco är 

majoritetsägare. För mer information kring vårt ägande och portföljbolagen se Abelcos hemsida  

https://www.abelco.se/current-investments/ 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Rooth, VD 
Abelco Investment Group AB (publ) 
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E-post: Johan.rooth@abelco.se 
Telefon: +46 73 5367733 

___________________________________________________________________ 

Om Abelco Investment Group AB (publ) 
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med 
goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå 
till rimlig risknivå. 
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