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DreamHack arrangera två Fortnite-turneringar 
med kombinerad prispott om USD 500 000 

• Kombinerad prispott om USD 500 000 för de två turneringarna  

• Inga kvalturneringar kommer att hållas, utan vem som helst med en BYOC-

biljett (Bring Your Own Computer) till respektive DreamHack-festival kan ställa 

upp I turneringarna, som inte kommer att sändas  

• Turneringarna kommer att hållas i Jönköping, Sverige och Anaheim, USA i 

november 2019 respektive februari 2020 

Fredag, 27 september 08.00am CEST, 2019 — Modern Times Group MTG AB’s (MTG) 

portföljbolag DreamHack har offentliggjort att det kommer att arrangera två 

omfattande turneringar för battle royale-succén Fortnite med en prispool om USD 

250  000 per turnering. 

DreamHack har nyligen offentliggjort att man kommer arrangera de två största 

turneringarna någonsin för en DreamHack-festival i form av två turneringar i det 

mycket populära spelet Fortnite. 

Turneringarna, med en prispott om 250 000 USD vardera, kommer att arrangeras i 
samband med DreamHack Winter som hålls 29 november-1 december 2019 i 
Jönköping, Sverige, och i samband med DreamHack Anaheim som arrangeras 21-23 
februari 2020 i Anaheim, USA. 

För mer information och fler detaljer, läs DreamHacks fullständiga pressmeddelande 
här (engelska) 

*** 
 
För mer information: 

Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations  

Direkt: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com  

Oliver Carrà, PR Director: 

Direkt: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com 

Om MTG 
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) 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’). 
 

Om DreamHack 

Allt DreamHack gör handlar om att skapa underhållning för en digital generation. Sedan 

DreamHack Grundades 1994 som ett LAN-party med “Bring Your Own Device”-koncept 

https://news.cision.com/dreamhack/r/dreamhack-announces--250-000-fortnite-competitions-at-winter-and-anaheim-festivals,c2919065
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(BYOD) har det växt till att bli ett globalt fenomen med digitala festivaler riktade till 

unga i Europa och Nordamerika. På DreamHacks festivaler samsas flertalet 

esporttävlingar med musik, utställningar, kreativa tävlingar, LAN-party, Cosplay och 

mycket mer. DreamHack var en tidig pionjär inom esport och fortsätter att vara en av 

de största producenterna globalt av esport-content. Miljontals ser varje år DreamHacks 

sändningar från arrangemang varje år. DreamHack är del av Modern Times Group MTG 

AB. För mer information besök dreamhack.com. 

 

 


