
ESEN tecknar LOI med Autoexperten om att skapa en arena för svensk e-
sport i samarbete med svenska e-sportlandslaget.
Sändnings och produktionsbolaget ESEN eSports AB (Bolaget) har idag ingått en avsiktsförklaring med Autoexperten
om att gemensamt under 2020 skapa en mobil arena för svensk e-sport. Planen med den mobila e-sportarenan är att
turnera runt om i landet för att fler ska få möjligheten att uppleva e-sporten på plats. Mer information kommer att
meddelas framöver.  
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- Detta är ett drömprojekt för oss! Att kunna skapa en naturlig mobil mötesplats där unga kan mötas på lika villkor. Autoexperten är inne på helt rätt
spår. Bilbranschen genomgår en digitalisering där dagens verkstadstekniker är IT proffs. Jag är helt övertygad om att det är rätt väg att möta
framtiden på. - Säger Joakim Stenberg VD ESEN eSports.

- Autoexperten vill med samarbetet med ESEN visa upp sig i nya sammanhang. E-sport är en av världens snabbaste växande sporter och vi vill vara
med och utveckla en mobil arena för att bidra till att utveckla sporten i Sverige. Vi har flera av landets främsta verkstadstekniker, bilspecialister och
bilbyggare hos oss som kommer att vara med och förverkliga detta projekt tillsammans med ESEN och svenska e-sport landslaget.  - Säger
Magnus Plahn, marknadschef Autoexperten
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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.

Om Autoexperten 
Autoexperten är en rikstäckande butiks- och bilverkstadskedja med 57 butiker och över 430 verkstäder anslutna. Kunnig och serviceinriktad
personal tillsammans med en hög tillgänglighet är viktiga framgångsfaktorer. Företagets mission är att ingen ska behöva köpa en ny bil utan ska kunna
fortsätta åka en bil som lever längre.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Information lämnades,
genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020.


