
ESEN eSports fortsätter expandera på nordiska marknaden –
knyter samarbeten med Danmark och Norges största esport-LAN
Sedan ESEN eSports notering hos AktieTorget hösten 2017 har bolagets knutit till sig flera partnerskap med globala bolag som
Ubisoft och RFRSH Entertainment. Idag meddelar bolaget att tillväxtresan under 2018 fortsätter genom nya samarbeten med
några av Nordens största esport-LAN. Samarbetet innebär att ESEN eSports ska producera Blizzards officiella Hearthstone-
turnering på Polaris i Oslo den 24 – 25 mars, samt den stora CS:GO-turneringen på Copenhagen Games i Köpenhamn den 28 –
31 mars 2018.

Sedan noteringen av bolaget har en del i ESENs tillväxtstrategi varit att genomföra produktionsuppdrag för andra bolag och eventarrangörer.
Bolaget har utforskat affärsmöjligheter på nordisk nivå vilket inneburit att bolaget expanderat sin portfölj av samarbetspartners med några av
nordens största LAN i tre olika länder (Copenhagen Games i Danmark, Polaris (GigaCon) i Norge och Birdiefestivalen i Sverige).

– Norden utgör stora delar av det globala tittandet och är därför en primärmarknad för flera bolag inom esport. Sedan notering har vi startat
King of Nordic i flera spel vilket gjort oss ledande på sändningar av turneringar för nordiska amatörlag och semi-elit. Tillsammans med de
viktiga partnerskap vi etablerat blir vi en stark spelare på den nordiska marknaden och kan nu börja utmana de globala jättarna inom
distribution av esport på riktigt. Samarbetet med Copenhagen Games och Polaris ger oss stabila intäkter under det första kvartalet och
breddar bolagets affärsmöjligheter framöver, säger Joakim Stenberg, vd på ESEN eSports.

Om HCT Oslo Tour Stop
HCT Oslo Tour Stop är Blizzards officiella Hearthstone-turnering som lockar några av världens bästa spelare att tävla om viktiga rankingpoäng
och $15 000. Turneringen presenteras av Polaris den 24 – 25 mars i Oslo. HCT Oslo Tour Stop sänds på Blizzards officiella twitchkanal och
produceras av ESEN eSports. Turneringen förväntas locka över 400 000 tittare världen över.

Om Copenhagen Games CS:GO main tournament 2018
CS:GO main tournament 2018 är Copenhagen Games största turnering där några av världens bästa lag i Counter-Strike tävlar om $100 000.
Turneringen äger rum den 28 – 31 mars och sänds på Copenhagen Games twitchkanal och produceras av ESEN eSports. Sändningarna
förväntas locka över 2 000 000 tittare världen över.  
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Om ESEN eSports

ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika esportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är ett av Sveriges största
sändningsbolag för esport och gaming. ESEN producerar stora esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder
turneringar på evenemang som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitality X och DreamHack. ESEN eSports har en
produktionsstudio i Stockholm med 8 anställda. För mer information, vänligen besök www.esenesports.com.


