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MTG:s portföljbolag ESL och DreamHack ingår 
ett tre år långt avtal med Blizzard 

Entertainment 
 

Över 4.6 miljoner USD i samlad prissumma i nya ESL Pro Tour-formaten för 
Blizzard Entertainments titlar StarCraft® II samt Warcraft® III: Reforged™ 

STOCKHOLM, tisdag 7 januari  15.00 CET, 2020 — Modern Times Group MTG AB:s 
(MTG) esportportföljbolag ESL och DreamHack offentliggör i dag ett treårigt 
strategiskt samarbetsavtal med Blizzard Entertainment. ESL och DreamHack kommer 
skapa nya ESL Pro Tour-format för både Starcraft® II och Warcraft® III: Reforged™, till 
vilka Blizzard kommer bidra med prispengar på mer än 1,8 miljoner USD respektive 
över 200 000 USD bara för den första säsongen. 
 
Efter den framgångsrika introduktionen av ESL Pro Tour för Counter-Strike: Global 
Offensive (CS:GO) i september 2019, offentliggör MTG:s portföljbolag ESL och 
DreamHack i dag den andra och tredje speltiteln som kommer att integreras i den globala 
tävlingsstrukturen för spelare, fans och partners. 
 
ESL Pro Tours ambition är att skapa en tydlig väg till toppen för aspirerande spelare, ett 
spännande tävlingsschema att följa för fans av RTS-genren (real time strategy), en 
transparent och lättförståelig struktur för nya esportfans och tillfällen för högkvalitativ 
exponering för varumärken och mediepartners. 
 
Blizzard Entertainments RTS-spel som StarCraft II och Warcraft III har engagerat och 
entusiasmerat sina respektive communities i över tjugo år, och de har under den här 
tiden etablerat spelen som två ledande titlar i esportvärlden globalt. 
 
Nya ESL Pro Tour StarCraft II ersätter StarCraft II World Championship Series och 
kommer innebära turneringar på minst fyra olika kontinenter. Den globala finalen 
flyttas i och med detta från BlizzCon® till Intel® Extreme Masters Katowice. Därutöver 
kommer ESL och DreamHack utveckla en ny tävlingsplattform för Warcraft III: Reforged 
genom att introducera nya ESL Pro Tour Warcraft III: Reforged. 

För detaljer och ytterligare information om samarbetsavtalet besök pressrummen för 
respektive bolag; Blizzard Entertainment, ESL och DreamHack. 

*** 
För mer information:   

MTG 
Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations 
Direkt: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com 
Oliver Carrà, Public Relations Director 
Direkt: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com 
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Nå oss: communications@mtg.com 
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr 
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn 

Activision Blizzard Esports 
Mark Van Lommel 
949-955-1380 x61147 
MVanLommel@blizzard.com 
Eric Elliott 
Activision Blizzard Esports  
949-955-1380 x64722 
ESElliott@blizzard.com 
 
ESL Gaming 
Lisa Schwarz / Isabel Krause 
+49 151 72509575 / +49 172 3176537 
l.schwarz@eslgaming.com / i.krause@eslgaming.com 
 
DreamHack 
Per Sjölin 
+46 730 25 31 99 
per.sjolin@dreamhack.com 
 

*** 
 
Om MTG AB  
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 på̊ Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 

Om Blizzard Entertainment, Inc.  
Blizzard Entertainment, Inc. (www.blizzard.com), mest erkänt för storsäljande speltitlar 
så som World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, Warcraft®, StarCraft® samt 
Diablo® franchisen samt multifranchisen Heroes of the Storm®, är en del av Activision 
Blizzard (NASDAQ: ATVI); en ledande utvecklare och utgivare av 
underhållningsmjukvara hyllat för att skapa några av spelindustrins mest framgångsrika 
spel. Bolagets plattform för onlinespel Battle.net*, är en av de största I världen, med 
miljontals aktiva spelare. 
 
Om Activision Blizzard Esports 
Activision Blizzard Esports (ABE) är ansvarigt för utvecklingen, driften och 
kommersialiseringen av Activision Blizzards esporttillgångar riktat till professionellt 
spelande spelare så som Overwatch League™, Call of Duty® League™, Call of Duty 
Challengers™, Hearthstone® Masters, StarCraft® II esports, Warcraft® III: Reforged™ 
samt World of Warcraft® Arena World Championship,  Mythic Dungeon International 
bland flera andra. Det är ABE:s vision att vara den mest innovative, skalbara och högst 
värderade utvecklaren av global tävlingsdriven underhållning. 
 
Om ESL 
ESL (www.eslgaming.com) är världens största esportbolag. Sedan det grundades år 
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2000 har ESL format industrin kring de mest populära datorspelen men otaliga online.- 
och offlinetävlingar och turneringar. ESL producerar högprofilerade, 
varumärkesprofilerade internationella ligor och turneringar så som ESL One, Intel® 
Extreme Masters, ESL Pro League och andra event på arenanivå i högsta klass men 
också ESL National Championships, gräsrotsturneringar för amatörer och matchmaking-
system som samlat definierar vägen som esportare kan gå från att vara ingen till att 
vara någon. Med kontor över hela världen så driver ESL esporten framåt på global skala. 
ESL är ett portföljbolag inom MTG, det ledande internationella bolaget inom digital 
underhållning. Läs mer på about.eslgaming.com. 

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 
(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.  

*Försäljning samt/eller nedladdningar. Baserat på bolagsinterna data samt 
rapportering från avgörande distributörer 


