
MTG:s portföljbolag ESL redovisar en publiktillväxt på 90 procent för bolagets esport-
turneringar
Onsdag, 14 augusti, 2019 — Modern Times Group MTG AB’s (MTG) portföljbolag ESL, världens största esportbolag, offentliggör
idag ny statistik som visar på en mycket stark tillväxt inom flera områden för bolagets turneringar under de första sju
månaderna 2019.

 ESL – världens största esportbolag och en del av MTG AB – offentliggör i dag signifikant publiktillväxt inom flera områden för bolagets esport-event
 Tittarsiffror (unika besökare) har ökat med 90 procent under de första sju månaderna 2019
 MTG äger majoritetsposter i tyskgrundade ESL (82 procent) och i dess svenskgrundade motsvarighet DreamHack (100 percent) vilket gör det till ett
av världens mest inflytelserika bolag inom esport

ESL:s statistik visar att under de första sju månaderna 2019 ökade antalet unika användare/tittare (+90 %), antal tittade publiktimmar (+190%) och antalet
videoströmningar (+55%) kraftigt som ett resultat av att fler fans följt Master-properties så som ESL One, Intel Extreme Masters samt ESL Pro League-
turneringar. Statistiken avser inte fysiska besökare till dessa event.

“Vi välkomnar den fortsätta publiktillväxten för ESL. Vårt fokus nu är att fortsätta vårt arbete att professionalisera esport för att underlätta för medieköpare att
helhjärtat satsa på och investera i den här spännande vertikalen. Att växa intäktsgenereringen genom att öka värdet på medierättigheterna i esport kommer
att vara bra för hela industrin; för lagen, sponsorerna, spelarna, fansen och investerare,” säger MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann.

Det fullständiga pressmeddelandet från ESL finns att läsa I sin helhet på ESL:s pressrum på about.eslgaming.com, tillsammans med ytterligare information
om bolaget.
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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’). 


