
MTG har gjort VC-investeringar till ett värde av 103 Mkr i
tillväxtbolag under första halvåret 2019
Onsdag, 17 juli, 2019 — Modern Times Group MTG AB, offentliggör i dag samtliga investeringar som genomförts under första
halvåret 2019 i nystartade tillväxtbolag inom gaming och esport till ett totalt värde om 103 Mkr inklusive finansiella åtganden.

MTG:s VC-fond har totalt genomfört 20 investeringar i 16 bolag till ett samlat värde om 195 Mkr sedan fonden startades i november 2017.

“Spel och esport är framtidens underhållning, och vi är glada att kunna investera i sju av de mest spännande startups och tillväxtbolag i dessa
sektorer, som har gemensamt i att de leds av talangfulla team, har starka tjänster och innovativa idéer,” säger MTG:s koncernchef och VD
Jørgen Madsen Lindemann.

MTG har under första halvåret 2019 investerat totalt 103 Mkr i följande bolag; Dorian som utvecklar spel inom narrative-genren riktade till
kvinnliga spelpubliken, Texas-baserade spelutvecklaren Tonk Tonk Games, belöningsplattformen Playfull med säte i Los Angeles, tyska
spelstudion Sviper grundad av tidigare medarbetare från InnoGames samt i San Diego-baserade bolaget GoMeta. Se mer utvecklad
redogörelse för bolagen nedan.

Genom MTG:s VC-fond - som gör sådd- och A-rundesinvesteringar i nystartade tillväxtbolag inom esport och gaming – kompletterar bolaget
sin strategi att köpa majoritetsposter i bolag inom samma sektorer. VC-fonden har som mål att självständigt eller med andra VC-fonder göra 8
–10 investeringar per år varav 60 procent inom gaming, 30 procent inom esport och 10 procent inom förstärkt verklighet (Eng. Augmented
Reality (AR)) och virtuell verklighet (Eng. Virtual Reality (VR)).

MTG:s VC-fonds största investeringar sett till uppskattat värde efter senaste finansieringsrundor är i fonden BITKRAFT, AppOnboard, Phoenix
Labs, i fonden Play Ventures och i tyska spelstudion Sviper. MTG är också majoritetsägare i San Francisco-baserade spelutvecklaren och
spelutgivaren Kongregate och i tyska InnoGames med säte i Hamburg.

“De senaste finansieringsrundorna i bolagen visar att värderingen av våra innehav redan ökar. Som exempel kan Phoenix Labs, AppOnboard
och BITKRAFT nämnas. Som ett resultat av att MTG har etablerat sig på VC-marknaden, som en ledande aktör i Västvärlden inom esport och
gaming, ökar flödet av nya affärsmöjligheter,” säger Arnd Benninghoff EVP esport och gaming på MTG.

Phoenix Labs lanserade nyligen sitt första spel i Epic Store, AppOnboard förvärvade nyligen en spelutvecklingsplattform som inte förutsätter
kunskaper i kodning av dess användare och BITKRAFT-fonden gjorde nyligen en framgångsrik exit ur sitt portföljbolag ”The Esports
Observer”.

MTG äger 100 procent av svenska DreamHack och över 82 procent av tyskgrundade ESL som tillsammans utgör de två största globala
varumärkena inom esport. Enligt branschanalytiker förväntas antalet människor globalt som spelar spel öka från 2.4 miljarder 2018 till 2.9
miljarder redan så tidigt som 2022 (Källa: Newzoo) – och den globala esportpubliken förväntas öka till 645 miljoner 2022 från 395 miljoner
2018 (Källa: AT Kerney)
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Om MTG:
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi
har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 


