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MTG:s esportbolag ESL och 

DreamHack sluter gemensamt 

avtal med Twitch för strömning av 

esport 

 

STOCKHOLM, 28 april 2020 — Modern Times Group MTG AB:s (MTG) 

portföljbolag ESL och DreamHack har i dag offentliggjort ett treårigt 

samarbetsavtal med Twitch, den ledande plattformen för strömmad 

multiplayerunderhållning inom gaming och esport. 

MTG:s portföljbolag inom esport - ESL och DreamHack – har i dag offentliggjort ett tre år långt 

avtal med Twitch, den ledande tjänsten för esport och så kallad multiplayer-underhållning. 

Avtalet (med Twitch) innebär att några av bolagens mest uppmärksammade och största 

turneringar och tävlingar kommer att strömmas exklusivt på plattformen under 2021 och 2022*. 

“Denna strategiskt och finansiellt viktiga affär mellan Twitch, ESL och DreamHack stärker esport 

ytterligare som en högrelevant, global medieprodukt. Vi är övertygade om att detta bara är ett 

av flera stora kliv som esport som medieprodukt oundvikligen kommer att ta under det 

kommande åren,” säger MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann. 

Som del av affären blir Twitch en centraliserad hub för strömning av ESL:s och DreamHack:s 

tävlingar. Bolaget kommer att arbeta direkt med ESL och DreamHack för att samordna 

esportsändningar i plattformen och för att maximera sponsringen av några av de största 

esportturneringarna framöver. 

Samarbetsavtalet bekräftar Twitch:s ställning som den globala digitala mediepartnern för de 

största tävlingarna som anordnas av ESL och Dreamhack. Twitch är icke-exklusiv partner 

retroaktivt från och med januari 2020, och exklusiv partner efter att de fullständiga exklusiva 

rättigheterna förvärvats för engelskpråkig strömning 2021 och 2022. Därmed kommer Twitch 

under 2021 och 2022 att exklusivt erbjuda alla turneringar som strömmas på engelska inom ESL 

Pro Tour för Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Starcraft II & Warcraft III, inkluderat ESL 

Pro League, ESL One, Intel® Extreme Masters, DreamHack Masters, DreamHack Open samt ESL’s 

nationella mästerskap. 

För ytterligare och mer detaljerad information om samarbetet, besök ESL och DreamHack:s 

respektive pressrum. 

* Vissa undantag förekommer med hänsyn till särskilda delar av världen och digitala plattformar för partners som sänder 

linjär-tv. 

För mer information: 

Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations 

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

Oliver Carrà, Public Relations Director 

https://about.eslgaming.com/press-media/
https://about.dreamhack.com/press/
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Direkt: +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’). 

Om Twitch 

Twitch är en global community och plattform lanserad 2011 vars användare samlas varje dag för 

att skapa multiplayerunderhållning: unika, livesända, oförutsägbara upplevelser skapade genom 

interaktier av miljontals användare. Twitch tillgängliggör glädjen i den gemensamma 

upplevelsen: från inom casual gaming till esporttävlingar på högsta nivå, marathonsändningar 

av anime, musik, konst och kultur. Twitch arrangerar också TwitchCon, den största mötesplatsen 

varje år för tiotusentals människor som deltar för att träffa andra som delar deras intressen och 

passioner. Vi är alltid live på Twitch. För att alltid veta det senaste om Twitch, följ oss på Twitter 

och vår blogg. 
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