
           
          
 
 

• Samtliga 51 matcher från UEFA Euro 2020 kommer att direktsändas på NENT Groups 
streamingtjänst Viaplay i Danmark 

• Köpenhamn står värd för tre gruppspelsmatcher och en sextondelsfinal 

• UEFA Euro 2020 förväntas bli det största fotbolls-EM som någonsin genomförts 
 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) har förvärvat de exklusiva danska 
rättigheterna till 2020 UEFA European Football Championship (UEFA Euro 2020). 
Turneringen spelas i 12 europeiska städer – inklusive fyra matcher i Köpenhamn – och 
samtliga matcher direktsänds på NENT Groups streamingtjänst Viaplay i Danmark. 
 
Sommaren 2020 firar UEFA European Football Championship sitt 60-årsjubileum med ett 
unikt format – 51 matcher som spelas under en månad i 12 länder. Arenan Parken i 
Köpenhamn står värd för tre gruppspelsmatcher (den 13, 18 och 22 juni 2020) och en 
sextondelsfinal (den 29 juni). Finalen går av stapeln den 12 juli på Londons Wembley 
Stadium. 
 
NENT Group kommer att licensiera delar av rättigheterna till DR (Danmarks Radio), inklusive 
matcher med det danska landslaget om det kvalar in till turneringen. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Det här är ännu en milstolpe för NENT 
Group där vi för första gången bevakar fotbolls-EM i ett av våra nordiska länder. Vi har 
verkat som ett separat bolag sedan i somras och efter det hade vi en vecka med regionens 
starkaste annonseringar av sporträttigheter, någonsin, och som dagens fantastiska nyhet 
visar är NENT Group bara i början av sin resa.” 
 
Kim Mikkelsen, SVP och Sportchef, NENT Group: “Varje vecka höjer vi ribban för en hel 
industri med vår bevakning av världens bästa sporter som Premier League och Formel 1. Nu 
erbjuder vi ett helt land av fotbollsfans det största fotbolls-EM någonsin direkt från 
Köpenhamn och några av Europas bästa arenor.” 
 
Guy Laurent Epstein, Marketing Director, UEFA: ”Vi är glada att välkomna NENT Group, en 
av UEFA:s långsiktiga partners, som en del i EURO broadcasterfamiljen i Danmark. NENT 
Group kommer att sända UEFA EURO 2020 till danska fotbollsfans samt visa alla matcher 
live på Viaplay, NENT Groups digitala plattform. Med fyra av turneringens matcher som 
spelas i Köpenhamn ser vi fram emot att samarbeta med NENT Group för att dela passionen 
av UEFA EURO till hela det danska folket.” 
 



           
          
 
 
NENT Group för miljontals fans närmare sporterna de älskar – varje skott, varje mål, varje 
touchdown, varje putt, varje slag, varje varv, varje gång. NENT Group visar varje år mer än 
50 000 timmar direktsänd sport i världsklass på sina TV-kanaler och streamingtjänster, 
inklusive ishockey från NHL och KHL, UEFA Champions League, Premier League, fotboll från 
Bundesliga och Ligue 1, Formel 1, amerikansk fotboll från NFL, boxning, UFC och golf. 
 
Om UEFA Euro 2020 
  
• Öppningsmatchen spelas: 12 juni, Stadio Olimpico, Rom 
• Finalen spelas: 12 juli, Wembley Stadium, London 
• Antal lag: 24 
• Antal matcher: 51 
• Värdstäder: Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, 

Köpenhamn, London, München, Rom, Sankt Petersburg 

 
**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. 
Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och 
radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över 
hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att möjliggöra de bästa och bredaste 
underhållningsupplevelserna – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och 
originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är en del av Modern 
Times Group MTG AB (publ.)), en ledande internationell digital underhållningskoncern som 
är noterad på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Enligt ett liggande förslag föreslås 
NENT Group att noteras som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm under mars 2019. 

Om uppdelningen av MTG  
Den 23 mars 2018 meddelades det att styrelsen för MTG har beslutat att initiera en process 
för att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och NENT Group – genom 
att dela ut samtliga aktier i NENT Group till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq 
Stockholm. Mer information om uppdelningen av MTG och NENT Group finns här. 
 
Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) 
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 

https://www.mtg.com/sv/mtg-nordic-entertainment-split-sv/
https://www.mtg.com/sv/mtg-nordic-entertainment-split-sv/
mailto:press@nentgroup.com
mailto:investors@nentgroup.com
https://www.flickr.com/photos/nentgroup
http://www.nentgroup.com/
http://www.facebook.com/nentgroup
http://www.twitter.com/nent_group
https://www.linkedin.com/company/nent_group
http://www.instagram.com/nentgroup


           
          
 
 
NENT är en del av MTG; för att läsa vår integritetspolicy, klicka här 

https://www.mtg.com/sv/privacy-policy-sv/

