
ESEN eSports och svenska spelstudion Frosty Elk i strategiskt samarbete

ESEN eSports AB (”ESEN eSports” eller ”Bolaget”) har inlett ett strategiskt samarbetsavtal med den svenska spelstudion Frosty Elk kring marknadsföring och e-
sportproduktion av det kommande svenskutvecklade multiplayer FPS-spelet WarFallen som släpps den 28 maj 2019.  

– Tidigare i år tecknade vi fortsatt samarbete med spelutvecklaren Ubisoft om att producera de Nordiska mästerskapen i Rainbow Six Siege. Nu knyter vi ytterligare ett
intressant och viktigt samarbetsavtal med en svensk indiespelutvecklare där kunden utnyttjar hela ESEN eSports erbjudande, allt ifrån marknadsföring,
turneringsplattform, studio, produktion och nätverk. Det här är ett viktigt steg för att utveckla vårt affärsområde inom externa produktionsuppdrag, säger Joakim
Stenberg, vd på ESEN eSports.  

Världspremiär av WarFallen i ESEN eSports produktionsstudio

I och med lanseringen av WarFallen bjuder ESEN eSports och Frosty Elk in till ett lanseringsevent 
som äger rum i ESEN eSports produktionsstudio i Bromma den 28 maj 18.00 – 23.00. 
På eventet kan deltagare och journalister testa spelet, samt se på en uppvisningsmatch mellan två professionella lag inom esport.

Frosty Elk presenterar spelet från scen. Intervjuer med grundarna av Frosty Elk och 
ESEN eSports finns tillgängliga på plats.

OSA till bolagets presskontakt senast 27:e maj om du vill delta på eventet.

Information om Frosty Elk och WarFallen
Frosty Elk är en svensk spelstudio baserad i Stockholm som tidigare varit med och skapat speltitlar som 
Age of Chivalry och Chivalry: Medieval Warfare.

WarFallen är ett online multiplayer FPS-spel som utspelar sig i en fiktiv medeltida värld fylld med utmaningar och uppdrag. 
Varje spelare kan välja mellan olika karaktärer som har unika vapen, utrustningar och förmågor.

WarFallen kan ses som ett medeltida Team Fortress 2 och är optimerat för att arrangera och spela esport-tävlingar i. 
Unikt för spelet är att lagen inte bara tävlar mot varandra, utan även mot NPCs (”The Infected”) som överraskar och utmanar spelarna.
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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.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.


