
ESEN eSports lanserar turnering i succespelet Apex Legends
ESEN eSports AB (”ESEN eSports” eller ”Bolaget”) utvecklar sin turneringsportfölj av egna esport-rättigheter genom att nu starta sin första
officiella turnering i det omåttligt populära Battle Royale-spelet Apex Legends. Turneringen spelas onsdag den 24 april 2019 på Bolagets egna
turneringsplattform och sänds här.

ESEN eSports utvecklar sin turneringsportfölj av egna esport-rättigheter med världens just nu mest hajpade spel: Apex Legends. Turneringen har ett helt nytt
egenutvecklat format och har fått stort intresse bland spelare i Europa. Bolaget förväntar sig en uppslutning på över 50 lag. Matcherna spelas en mot en och
kommer ha en kombination av inbjudna influencers, amatörer och elitspelare från hela Europa.

– Det känns väldigt spännande att arrangera en turnering i Apex Legends. Det är spelet som alla arrangörer tittar på men som få än så länge vågat producera
en professionell turnering i. Med rättigheten får vi tillgång till en eftertraktad målgrupp av unga tittare samtidigt som vi kan utveckla ett unikt turneringskoncept
i ett helt nytt spel” säger Joakim Stenberg, vd ESEN eSports.

Spelet lanserades den 4 februari 2019 och fick över 50 miljoner spelare redan första månaden. Samma månad var Apex Legends det mest tittade spelet på
Twitch och enligt analysföretaget Newzoo senaste mätning har spelet haft totalt 180 miljoner tittade timmar på streamingplattformen.

– Vi är otroligt hajpade över att ha utvecklat ett eget format i ett spel som ännu inte är anpassat för produktionsbolag. Med det nya formatet kommer vi ta en
bra position i världens just nu hetaste spel, säger Jonathan Grotzinger esportansvarig på ESEN eSports.

Turneringen kommenteras på engelska av Jonathan “Hirosawa” Grotzinger och sänds här på onsdag den 24 april.

Om Apex Legends

Apex Legends lanserades 4 februari 2019 och är spelvärdens nya favorit inom den stekheta Battle Royale-genren. Spelet har utvecklats av Respawn
Entertainment och är ett skjutarspel som har hämtat inspiration från framgångssagor som Playerunknown’s Battlegrounds och Fortnite.

Battle Royale-namnet (och själva konceptet) kommer från den japanska kultfilmen med samma namn. Ett stort antal spelare placeras ut på en karta där den
spelbara zonen blir allt mindre eftersom tiden går. Det är upp till var och en att hitta vapen och annan utrustning för att maximera överlevnadschanserna. Råkar
du hamna utanför den spelbara zonen börjar du förlora liv, så spelarna tvingas successivt närmare varandra för ett dramatiskt avgörande. Sista man kvar i
zonen vinner.
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Om ESEN eSports
ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal,
turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största
esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är
noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.


