
           
          
 
 

• NENT Group investerar tillsammans med ledande industripartners 

• Picturestart grundat av Erik Feig (‘La La Land’, ‘The Hunger Games’ och ‘Twilight’) 

• NENT Group ges förtur till nordiska rättigheter för utvalda produktioner från Picturestart 
 
Nordic Entertainment Group (NENT Group) har investerat i en minoritetsandel i det 
amerikanska produktionsbolaget Picturestart tillsammans med ledande industripartners. 
Picturestart, med säte i Los Angeles, grundades av den välrenommerade producenten Erik 
Feig. Bolaget kommer att skapa, medfinansiera och producera filmer och serier för den 
internationella marknaden som vänder sig mot unga vuxna. 
 
Picturestart grundades 2018 av Erik Feig, tidigare President, Summit Entertainment och co-
President, Lionsgate Motion Picture Group. Feig har producerat eller lett produktionen av 
filmer med sammanlagda biointäkter på över 14 miljarder dollar, inklusive Oscarsvinnare ‘La 
La Land’ och ‘The Hurt Locker’, samt ungdomssuccéer som ‘Twilight’ och ‘The Hunger 
Games’. 
 
Bolagets omfattande lista på filmer, serier och digitalt innehåll som är under utveckling har 
redan attraherat starka kreativa talanger från Hollywood, och produktion av de första 
projekten väntas starta inom det närmsta året. Picturestart har en erfaren ledningsgrupp 
och har nyligen tecknat strategiska partnerskap för innehåll och distribution med Warner 
Bros. och Lionsgate. 
 
Investeringen i Picturestart säkrar långsiktig tillgång till högkvalitativt engelskspråkigt 
innehåll för Viaplay där NENT Group ges förtur till nordiska rättigheter för utvalda 
produktioner från Picturestart. Dessutom öppnar det upp för möjligheter till 
medfinansiering och utveckling för NENT Groups originalproduktioner, samtidigt som 
bolagets närvaro på den amerikanska marknaden stärks. 
 
NENT Group investerar i Picturestart tillsammans med Warner Bros. Pictures, The Scholastic 
Corporation och Endeavor Content, samt Erik Feig. NENT Groups VD och koncernchef, 
Anders Jensen, tar plats i Picturestarts styrelse. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Som Nordens ledande leverantör av 
underhållning ser vi varje dag den passion som unga vuxna har för starka berättelser. 
Picturestart ger oss möjlighet att ta en stark position inom det innehåll som engagerar den 
här snabbväxande målgruppen över alla tillgängliga plattformar. Investeringen återspeglar 

https://www.picturestart.com/


           
          
 
 
NENT Groups mål att vara Nordens ledande streamingleverantör och innehållsproducent, 
där vårt innehåll även lockar en global publik. Det är även vårt partnerskap med FilmNation 
ett exempel på och vi förväntar oss ytterligare investeringar i USA och på andra viktiga 
marknader. Vi har ett lokalt ledarskap med globala ambitioner och vill skapa och finansiera 
ännu mer spännande innehåll med likasinnade partners världen runt.” 
 
Erik Feig: “Berättande som utforskar vilka vi är, vilka vi vill bli, vilka vi älskar, och varför vi 
lever, det tilltalar alla, oavsett var du befinner dig i livet. Jag är väldigt stolt över 
Picturestarts starka team av partners och hedrad över deras stöd i bolaget.” 
 
Picturestarts ledningsgrupp 
 
Ryan Lindenberg, Executive Vice President of Production, var tidigare på Berlanti 
Productions där han producerade ‘You’ for Netflix, ‘Riverdale’ och ‘Chilling Adventures of 
Sabrina’.  
 
Lucy Kitada, Executive Vice President of Production, var tidigare på Michael DeLuca 
Productions där hon arbetade med nyinspelningen av ‘The Babysitter’s Club’ för Netflix och 
‘Long Way Down’ för Universal.  
 
Jessica Switch, Vice President of Production, var tidigare på Section 8 och jobbade 
dessförinnan med ‘Nerve’ ihop med Erik Feig på Lionsgate. 
 
Investerar i originaldrama 
 
NENT Groups streamingtjänst Viaplay erbjuder originalproduktioner, internationella filmer 
och serier, barninnehåll, samt direktsänd sport. NENT Group planerar att ha premiär av 
åtminstone 20 originalproduktioner varje år. 
 
I januari 2019 meddelade NENT Group etableringen av ett samägt produktionsbolag, 
baserat i Storbritannien, med den prisbelönade oberoende studion FilmNation 
Entertainment. Det samägda bolaget kommer att utveckla, producera och finansiera 
manusbaserat innehåll för en internationell publik. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (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 förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik 
och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq 
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

https://www.nentgroup.com/news/press-releases#quickTab_2721


           
          
 
 
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: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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