DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ESPORTS FUND
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eSports Fund samlar
vinnande bolag
E-sport lockar varje år fler åskådare, och branschen vinner
allt större ekonomisk mark. Den aktivt förvaltade fonden
eSports Fund tar vara på dessa goda framtidsutsikter
och samlar de vassaste bolagen i en vinnande portfölj.
E-sporten omsätter flera miljarder varje år
och har hisnande publiksiffror som blir en
guldgruva för annonsörer. Det här är helt
klart ett tema på uppgång, vilket förvaltaren
Stefan Westin tagit fasta på. Han har över
30 års erfarenhet av investeringar och har
med stor framgång förvaltat e-sport sedan
2017, det senaste året med en avkastning
på 50 procent. I oktober startades en helt
ny fond, eSports Fund, som Stefan Westin
nu är ansvarig förvaltare för.
– Fonden startades för att möta det stora
intresse som finns för e-sport i dag. Temat
ligger verkligen helt rätt i tiden. E-sporten
kan visa på fantastiska tillväxtsiffror – prognosen är att omsättningen inom branschen
kommer öka med 15,5 procent årligen fram
till 2023, säger Stefan Westin, ansvarig förvaltare för eSports Fund.

”Temat
ligger
verkligen
helt rätt
i tiden.”
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– Stefan Westin,
ansvarig förvaltare

Dessa siffror presenterades i en färsk undersökning från Newzoo. Den snabbt ökande
omsättningen kan härledas till inkomstkällor
i form av medierättigheter, sponsorskap,
merchandise- och biljettförsäljning samt
annonsering. Stefan Westin pekar på en
stark trend där annonsörer övergår från traditionell sport till e-sport för att räckvidden
är så pass mycket större.
– Tillväxten för e-sportåskådare bedöms
öka med i genomsnitt 12 procent per år fram
till 2022. Då beräknas antalet åskådare uppgå till 645 miljoner. Det är i dag bara VMfinalen i fotboll och Super Bowl som lockar
fler åskådare än finalen i League of Legends,
så här finns en enormt stor potential att öka
försäljningen av TV-tid och annonser, säger
Stefan Westin.
Inom segmentet e-sport ryms både rena
e-sportbolag och spelutvecklare, men även
underleverantörer till dessa bolag. Stefan
Westin samlar 25–30 av branschens mest
framstående bolag i fonden, och urvalet är
en process där inget lämnas till slumpen.

– Det största jobbet ligger faktiskt i att välja
bort bolag. Bolagen i fonden ska inte bara
vara framgångsrika och ha en uttalad tillväxtstrategi, utan också ha breda produktportföljer och inte vara för lika varandra.
Det handlar om att skapa en bra mix,
säger han.
När Stefan Westin blickar framåt ser han
en stark och snabb uppgång för streaming
inom e-sporten där dyra spelkonsoler blir
mindre viktigt, Augmented Reality (AR)
fortsätter att integreras och där 5G-utvecklingen blir särskilt intressant. Streaming gör
e-sporten ännu mer lättåtkomlig – vilket
lovar gott för branschens, och fondens,
framtid.

FAKTA
eSports Fund är en
renodlad tematisk
och global aktiefond
som aktivt förvaltas
av Stefan Westin.
Stefan Westin kommer
uteslutande investera
i bolag som drar nytta
av den starka trenden
inom e-sportindustrin,
såsom e-sportarrangörer, spelutvecklare
och underleverantörer
inom ovannämnda
sektorer. Ansvarigt
fondbolag är AIFM
Capital.

