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PRESSMEDDELANDE 

16 juni 2014 

MTG lanserar filmkanal i Israel  
 

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) 
(’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att TV1000 Russian Kino lanserades i 
Israel den 15e juni. Den ryska filmkanalen är tillgänglig på yes satellitplattform. I och 
med lanseringen utökas MTGs verksamhet till 38 länder.  
 
Kanalen ingår i det ryska Super Premium-paketet och kommer även vara tillgängligt på 
yesGo, som är yes TV Everywhere-tjänst. Utöver det kommer vissa av kanalens filmer vara 
tillgängliga på yes video-on-demand-tjänst. Det finns cirka en miljon rysktalande personer i 
Israel.  
 
Yes-plattformen distribuerar TV till cirka 600 000 hushåll, vilket motsvarar 40 procent av det 
totala antalet betal-TV-abonnenter i Israel. Yes var det första företaget i Israel att erbjuda 
sina kunder digitala sändningar och interaktiva TV-tjänster.  
 
TV1000 Russian Kino visar ryska filmer och har allt från nya populära hits som Yolki och 
Legenda 17 till klassiska äldre filmer. TV1000 Russian Kino är den mest populära betal-TV-
kanalen i Ryssland och når över 26 miljoner tittare varje månad. Den är också tillgänglig i 
USA.  
 
Irina Gofman, Executive Vice President och MTGs chef för koncernens verksamhet i 
Ryssland och CIS, kommenterade: ”TV1000 Russian Kino är den mest populära ryska betal-
TV-kanalen i världen och har de senaste och bästa filmerna som landet har att erbjuda, så vi 
är glada över att kunna fortsätta göra kanalen mer tillgänglig. Vår portfölj av fakta- och 
filmkanaler ger tittaren fantastiska drama- och underhållningsprogram, och har nu blivit ett 
måste för betal-TV-operatörer världen över.      
 
Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef, kommenterade: "Vår 
kanalverksamhet har konstant utvidgats till nya marknader sedan den lanserades för mer än 
tio år sedan. Detta är den andra nya marknaden vi har gått in i år, efter vår lansering i Turkiet 
i januari. Vi har nu närmare 100 miljoner abonnenter på våra kanaler, vilket visar precis hur 
mycket tittarna uppskattar vårt innehåll. Resan fortsätter!” 
 
Ron Eilon, VD för yes dbs Satellite Services (1998) Ltd, kommenterade: ”yes är glada att 
tillkännage lanseringen av TV1000 Russian Kino på vår plattform. Den rysktalande publiken 
utgör en stor och viktig del av yes abbonentbas. Lanseringen av en ny och modern kanal 
som specialiserar sig på högkvalitativa, ryska filmer, visar att yes konstant investerar i, och 
förbättrar, sitt erbjudande till den rysktalande publiken.   
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För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: 

Investerare och analytiker 
Tel:                     +46 (0) 73 699 2714 
Email:                 investor.relations@mtg.se 

Media  
Tel:                     +46 (0) 73 699 2709 
Email:                 press@mtg.se 

 
Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig 
över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting 
driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på 
tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största 
aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.   
 
Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 
2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna 
MTGA och MTGB. 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra 
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 
2014 klockan 08.00 CET. 
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