
           
          
 
 

• Rättigheterna till säsong ett av ‘ALEX’ har sålts till mediepartners i Europa, Asien och 
USA 

• Säsong två av ‘ALEX’ har premiär på NENT Groups streamingtjänst Viaplay under 2019 
 

Nordic Entertainment Groups (NENT Group) succéserie ‘ALEX’ kommer att nå tittare 
världen över efter att globala TV- och streamingpartners köpt rättigheterna till serien. En 
andra säsong av det hårdkokta dramat, där en stjärnspäckad internationell uppställning 
skådespelare återigen medverkar, har premiär på NENT Groups streamingtjänst Viaplay 
under 2019. 
 
Rättigheterna till säsong ett av ‘ALEX’ distribueras internationellt av About Premium 
Content och Lumière (endast Benelux) och har förvärvats av Channel 4/Walter Presents 
(Storbritannien), ProSiebenSat.1 Media SE och Polyband (Tyskland), Amazon Prime Video 
(Frankrike), MHZ (USA), My Nordic TV (Kina), Canal+ (Polen) och Pop TV (Slovenien). 
 
I den andra säsongen av ‘ALEX’ fortsätter den korrupta svenska polisen Alex (Dragomir 
‘Gago’ Mrsic: ‘Snabba cash’; ‘Edge of Tomorrow’) sin kamp för att komma ur kriminaliteten 
– men med fiender som snabbt närmar sig upptäcker Alex snart svårigheten i att dra sig ur 
den undre världen. 
 
I övriga roller för den andra säsongen återvänder Rakel Wärmländer (‘Gåsmamman’), 
Maximilian Mrsic och Anja Lundqvist. Frans Wiklund är huvudförfattare och för regin står 
Alain Darborg (‘ALEX’ säsong ett). 
 
Dragomir Mrsic och Mikael Cross står bakom idén till ‘ALEX’. Den första säsongen hade 
premiär på Viaplay i november 2017 och är en av Viaplays mest sedda originalproduktioner. 
Serien blev även nyligen omnämnd i BBC:s ‘Nine TV shows to watch in September’. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, EVP och Innehållschef, NENT Group: “Moralisk komplexitet, 
nagelbitande drama och hisnande action – ALEX har allt. Första säsongen var en tittarsuccé i 
hela Norden och nu ser vi fram emot att serien även når en internationell publik. 
Framgången för ALEX visar återigen på relevansen och populariteten för NENT Groups 
originalproduktioner, där vi erbjuder det starkaste innehållet från de bästa talangerna.” 
 
Nicklas Wikström Nicastro (Oscarsnominerade ‘En man som heter Ove’; NENT Groups 
‘Advokaten’) och Niklas Larsson producerar den andra säsongen av ‘ALEX’ för SF Studios. 

http://www.bbc.com/culture/story/20180822-nine-tv-shows-to-watch-in-september


           
          
 
 
Film i Väst och Nevision i Storbritannien samproducerar serien. Inspelningen börjar i 
Göteborg under hösten 2018. 
 
NENT Groups originalproduktioner når alltmer en internationell publik. ‘Veni Vidi Vici’ har 
haft premiär på den amerikanska streamingtjänsten Hulu; ‘Swedish Dicks’ på Pop TV i USA; 
och ‘Svartsjön’ på BBC Four och på AMC Networks videostreamingtjänst Shudder. 
 
NENT Group har fler än 50 originalproduktioner som är under utveckling eller har haft 
premiär. Bland de som haft premiär återfinns ‘Ingen utan skuld’; ‘Hand i hand’; ‘Rig 45’; 
‘Advokaten’; ‘Stella Blómkvist’; säsong ett av ‘ALEX’; ‘Couple Thinkers’; ‘Ockupationen’; 
‘Hassel’; ‘Peppy Pals’; ‘Superswede’; ‘Veni Vidi Vici’; säsong ett och två av ‘Swedish Dicks’; 
säsong ett av ‘Det stora experimentet’; och säsong ett och två av ‘Svartsjön’. 
 
Originalproduktioner som nyligen meddelats från NENT Group är ‘Sagasagor’; ‘Den inre 
cirkeln’; ‘Cold Courage’; säsong två av ‘Det stora experimentet’; ‘Den som dräper’; ‘Four 
Hands Menu’; ‘Hidden – Förstfödd’; ‘Wisting’; ‘Friheten’; och ‘Straight Forward’. 
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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. 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Manager, Corporate Communications; +46 73 
699 26 95) 
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: 
NENT är en del av MTG; för att läsa vår integritetspolicy, klicka här 
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