
           
          
 
 

• NENT Groups TV-kanaler och Viasat betal-TV-kanaler fortsatt tillgängliga för Telias 
kunder i Sverige  

• Samarbetet speglar NENT Groups strategiska fokus på distributionsavtal som ger fortsatt 
räckvidd för dess TV-kanaler och streamingtjänster över hela Norden 

 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) har förlängt sitt distributionsavtal med Telia i 
Sverige. Telia kommer fortsätta att erbjuda NENT Groups TV-kanaler och Viasat betal-TV-
kanaler till sina kunder i Sverige. 
 
Förlängningen av NENT Group och Telias långsiktiga samarbete betyder att Telia kommer 
fortsätta att distribuera NENT Groups TV-kanaler TV3, TV6, TV8, TV10 och TV3 Sport HD i 
Sverige samt Viasat betal-TV-kanalerna. Alla Viasat kunder kommer fortsättningsvis ha 
tillgång till NENT Groups streamingtjänst Viaplay som en del av sina abonnemang. 
 
Telia har för närvarande drygt 860 000 TV-kunder i Sverige. 
 

Samarbetet med Telia speglar NENT Groups strategiska fokus på distributionsavtal som ger 
räckvidd för dess TV-kanaler och streamingtjänster över hela Norden. Tidigare i år förlängde 
NENT Group sina distributionsavtal med Tele2 i Sverige och med YouSee, Stofa och Boxer i 
Danmark.  
 
Kim Poder, Chief Commercial Officer, NENT Group: “Vi är glada att fortsätta leverera vår 
kombination av direktsänd sport, internationella filmer och serier, barninnehåll och 
originalproducerade serier samt andra populära lokala program till Telia. Långsiktiga 
samarbeten är högsta prioritet för NENT Group då vi strävar efter att nå ut med vårt unika 
innehållsutbud till ännu fler tittare i Norden. Det här förlängda avtalet är ytterligare ett 
viktigt steg i utvecklingen av NENT Group.” 
 
NENT Group har distributionsavtal med operatörer och tjänsteleverantörer såsom YouSee, 
Stofa, Boxer, Waoo och Telenor i Danmark; Telenor, RiksTV, Get, Canal Digital och 
NextGenTel i Norge; Bahnhof, A3, Universal Telecom, Mediateknik, Canal Digital, Sappa, 
Telia, Telenor, Tele2, Kalejdo, Serverado, Connect TV och Ownit i Sverige; och Elisa, Telia och 
DNA i Finland. 
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https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-och-tele2-fordjupar-distributionsavtal-i-sverige-1704911
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https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/en/pressreleases/nent-group-and-boxer-extend-distribution-agreement-in-denmark-1665985
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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 Nicholas Smith, Acting Head of Public Relations; +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: 
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