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MTG:s Kapitalmarknadsdag 2019 
• MTG är ett renodlat onlinespel- och underhållningsföretag, som innefattar en 

världsledande esport-verksamhet med beprövade spelkoncept och stark utvecklings- och 
utgivningsförmåga.  

• Företaget har en framgångsrik historia av att förvärva bolag med stor tillväxtpotential och 
tillföra mervärde genom ett vara en aktiv ägare. 

• MTG:s strategi är att fortsätta växa snabbt, både organisk och genom förvärv, och att 
leverera attraktiv, långsiktig avkastning till sina aktieägare.   

Idag håller Modern Times Group AB:s (MTG) sin Kapitalmarknadsdag. Jørgen Madsen 
Lindemann, President & CEO, och MTG:s s  ledningsgrupp- och grundarteam kommer att 
presentera gruppens strategi, nya investeringar, en överblick över bolagets snabbt växande 
marknader och möjligheterna de för med sig och MTG:s esport- och gamingverksamhet.  

Jørgen Madsen Lindemann, President & CEO, säger: “Jag tycker det är väldigt spännande med 
MTG:s potential efter avknoppningen av Nordic Entertainment Group (NENT Group). Esport är en 
ung och snabbt växande industri och MTG är den ledande globala aktören när det gäller 
utvecklingen av esportens ekosystem, och ett relevant sätt för investerare att få exponering till 
den här lockande möjligheten. Våra gaming-företag har väl beprövade koncept och starka 
positioner som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. 
MTG har en fantastisk framtid som ett renodlat onlinespel- och underhållningsföretag, med fokus 
på tillväxt och avkastning.   

Kapitalmarknadsdagens dagordning (alla tidsangivelser är i Centraleuropeisk tid, CET): 

13.30             MTG: översikt och strategi  
                       Jørgen Madsen Lindemann, President & CEO 
                        
                       Finansöversikt och dokumentation 
                       Maria Redin, Chief Financial Officer 
 
14.30             Gaming- & esports-vertikaler: möjligheter och MTG-strategi  
        Arnd Benninghoff, EVP Games & esports 
 
                       Investeringsportfölj & VC-fond 
        Scott Rupp, MTG US; Harri Manninen, Founding Partner, Play Ventures 
 
15.30        Gaming  
        Hendrik Klindworth, CEO, InnoGames 
        Emily Greer, CEO, Kongregate 
 
16.15        esports 
        Ralf Riechert, co-CEO, ESL 
        David Neichel, co-CEO, ESL 
        Marcus Lindmark, co-CEO, DreamHack 
                       Peter Norrelund, co-CEO, DreamHack 
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17.15             Avslutningskommentar 
                      Jørgen Madsen Lindemann, President & CEO 
 
Alla föredrag kommer att avslutas med en frågestund.     

Alla presentationer från Kapitalmarknadsdagen kommer att streamas live 

Finanser och bokslut  

MTG:s finansiella kvartalsrapporter och KPI-redogörelser pro-forma för 2017 and 2018 har 
publicerats på MTG:s hemsida.  

Finansiella ambitioner  

Under Kapitalmarknadsdagen kommer MTG:s ledningsgrupp att ge en översikt av bolaget 
finansiella ambitioner för 2019. Dessa motsvarar en organisk försäljningsökning på omkring 15% 
och en ensiffrig justerad EBITDA marginal i mittenspannet, efter MTG:s centrala kostnader.   

Gruppens försäljningsutveckling för 2019 förväntas vara viktad till det andra halvåret, vilket 
reflekterar en  förbättrad intäktsgenerering i ”owned & operated”-verksamheten inom esport, en 
fortsatt stark utveckling för InnoGames och operativa förbättringar för Kongregate.    

För det första kvartalet 2019, förväntas försäljningstillväxten att ligga i det lägre ensiffriga spannet 
och justerad EBITDA vara i linje med motsvarande period föregående år, som ett resultat av tre 
färre Masters-events och de pågående operativa förbättringarna i Kongregate och Zoomin.TV.    

Stark försäljningstillväxt och förbättrade marginaler förväntas i den senare halvan av 2019, med 
stöd från både esport och online-spel.  

MTG:s ambition på medellång sikt är att ha en uthållig försäljningstillväxt på omkring 15% och en 
justerad EBITDA marginal på 10-15%, efter centrala kostnader.  
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REDAKTIONELL INFO: 
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) MTG är ett strategisk operationellt- och 
investeringsbolag. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq 
Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 
 

Kontakta oss: 
press@mtg.com (eller Ksenia Kolchina, Head of Communications på 0044 7885 998 544) 
investors@mtg.com (eller David Boyd, Head of Investor Relations på 073 699 29 99) 
 
Ladda hem högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss på: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram  
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