
           
          
 
 

• Viaplay är exklusiv nordisk hemvist för matchen om världsmästartitlarna i 
tungviktsboxning 

• Världsmästaren Anthony Joshua går sin första match i USA på Madison Square Garden 
den 1 juni 

• Varje år visar NENT Group mer än 50 000 timmar direktsänd sport i världsklass 
 
Nordic Entertainment Group (NENT Group) har exklusiv nordisk bevakning av 
titelmatchen i tungviktsboxning mellan Anthony Joshua och Andy Ruiz den 1 juni. Joshuas 
fyra världsmästarbälten står på spel i det efterlängtade mötet på New Yorks berömda 
Madison Square Garden. Titelmatchen direktsänds som ett pay-per-view event på NENT 
Groups streamingtjänst Viaplay. 
 
Den obesegrade Anthony Joshua (22-0, 21 KOs), som håller tungviktsbältena från IBF, WBA 
(Super), WBO och IBO, går sin efterlängtade första match i USA den 1 juni mot Andy ‘The 
Destroyer’ Ruiz (32-1, 21 KOs). Vinnaren väntas senare i år möta antingen Deontay Wilder – 
innehavare av WBC:s världsmästarbälte – eller den tidigare mästaren Tyson Fury för att bli 
den första tungviktsmästaren att samtidigt inneha bältena från WBC, IBF, WBA och WBO. 
 
Matchen mellan Joshua och Ruiz direktsänds som ett pay-per-view event på Viaplay och 
kostar DKK 499 i Danmark, EUR 49.95 i Finland, NOK 499 i Norge och SEK 499 i Sverige. 
 
NENT Group har visat samtliga av Joshuas titelmatcher för boxningsfansen i Norden på 
Viaplay, samt den klassiska matchen i höstas mellan Wilder och Fury. NENT Group har även 
de nordiska rättigheterna till UFC och ONE Championship. 
 
Kim Mikkelsen, Sportchef, NENT Group: “Vi är i en egen viktklass när det gäller bevakning av 
världens största och bästa boxningsmatcher. Superstjärnor som Joshua och Wilder har 
elektrifierat tungviktsboxningen och vi ser ett stort intresse från tittarna nu när sporten går 
mot ett historiskt möte om samtliga världsmästartitlar i tungviktsklassen. NENT Group visar 
matchen mellan Joshua och Ruiz från Madison Square Garden samma kväll som UFC 
Stockholm går av stapeln och finalen spelas i UEFA Champions League – en spektakulär 
trippel som visar på styrkan och bredden i vårt sporterbjudande.” 
 
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, fotboll från UEFA Champions League, Premier League, 



           
          
 
 
Bundesliga och Ligue 1, Formel 1, IndyCar, amerikansk fotboll från NFL, boxning, UFC, 
tennis, basket, handboll och golf. 
 

**** 

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’). 

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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