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MTG offentliggör sammanslagning av dess ledande 

esportbolag ESL Gaming och DreamHack 
STOCKHOLM, 30 september 2020 — Modern Times Group MTG AB (publ.) 
(”MTG”) offentliggör i dag att bolagets esport-portföljbolag ESL Gaming och 
DreamHack kommer slås samman för att stärka konkurrenskraften i det samlade 
erbjudandet, accelerera produktinnovationen och för att kunna erbjuda 
marknaden den bredaste, mest relevanta samlade produktportföljen inom esport 
globalt. MTG kommer uppdatera marknaden om sammanslagningen i samband 
med rapporteringen för Kv3 2020. 

MTG har varit huvudägare i världens största esportbolag ESL Gaming och det ledande 
gaming lifestyle-bolaget DreamHack sedan 2015. De två bolagen offentliggör i dag 
tillsammans med MTG sammanslagningen, samtidigt som båda varumärkena behålls. 

”Det här är ett viktigt steg för att befästa vår ledande position inom esport och gaming, 
och en milstolpe i vårt ägande i ESL Gaming och DreamHack. Sammanslagningen 
kommer skapa avsevärt aktieägarvärde såväl på kort sikt givet en mer effektiv 
organisation som på lång sikt genom förbättrade förutsättningar för utvecklingen av än 
starkare produkter till marknaden,” säger MTG:s Koncernchef och VD Maria Redin. 

Det sammanslagna bolaget – som kommer gå under namnet ESL Gaming – innebär en 
koncentration av över två decenniers erfarenhet från de två bolagen av att leda 
utvecklingen inom gaming och esport. Genom sammanslagningen kommer ESL 
Gaming mer flexibelt och framgångsrikt möta den snabbföränderliga efterfrågan från 
fans, spelare och kommersiella partners samtidigt som man kan nå en bredare publik. 
Nya kombinerade ESL Gaming kommer att ledas av Co-CEO Craig Levine, en erfaren 
ledare inom ESL Gaming samt av Ralf Reichert, medgrundare av ESL Gaming. Efter 
sammanslagningen kommer MTG att äga 91.46 % i ESL Gaming och ESL Gaming 
kommer i sin tur att äga 100 % av DreamHack. 

MTG kommer i samband med rapporteringen för Kv3 2020 uppdatera marknaden om 
genomförandet av sammanslagningen. 

För mer information: 
Oliver Carrà, Public Relations Director 
Direct: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com 
Nå oss: communications@mtg.com 
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr 
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn   

*** 
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’). 


