
           
          
 
 

 

• NENT Group blir exklusiv hemvist i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island för fem 
raka hockey-VM 

• NENT Group har Nordens bredaste portfölj av vintersporträttigheter 

• Varje år visar NENT Group mer än 50 000 timmar direktsänd sport i världsklass 
 
Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har 
förvärvat de exklusiva nordiska medierättigheterna till hockey-VM, IIHF Ice Hockey World 
Championship, från 2024 till 2028. NENT Group visar redan turneringen i Sverige fram till 
2023 och utökar nu sin täckning till hela Norden som en del av sitt oslagbara 
vintersporterbjudande. Varje match kommer att direktsändas på NENT Groups 
streamingtjänst Viaplay och Viasat betal-TV-kanaler, med utvalda matcher på NENT 
Groups fri-TV-kanaler. 
 
Hockey-VM är världens mest prestigefulla årliga turnering för ishockeylandslag och lockar en 
stor och passionerad publik. De nordiska länderna har dominerat turneringen på senare år – 
Finland är de regerande mästarna och Sverige vann turneringen både 2017 och 2018. Nästa 
turnering spelas i Schweiz i maj 2020 och NENT Group har då exklusiva svenska 
sändningsrättigheter.  
 
För svenska tittare har NENT Groups streamingtjänster och TV-kanaler varit praktiskt taget 
synonyma med hockey-VM de senaste 30 åren. 1989 blev NENT Groups TV3 den första 
kommersiella TV-kanalen att visa turneringen i Sverige. NENT Group har redan säkrat 
streamingrättigheterna till turneringen på Viaplay i Sverige varje år fram till och med 2023 
samtidigt som de svenska TV-sändningsrättigheterna växlar mellan NENT Group och SVT 
varje år fram till och med 2023. Det här är första gången som NENT Group har 
sändningsrättigheterna för hockey-VM i Finland och Island. 
 
Omfånget och bredden i NENT Groups vintersportutbud saknar motstycke runt om i 
världen. Varje säsong levererar NENT Group omfattande täckning av NHL, KHL och CHL till 
fans över hela Norden, utöver nästan 400 timmar hastighetsåkning och konståkning från 
ISU:s tävlingar. Från 2021 kommer NENT Group även att vara exklusiv nordisk hemvist för 
alpin och nordisk vintersport från FIS. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Det här banbrytande avtalet är lika 
viktigt som vårt FIS-skidavtal tidigare i år. Hockey-VM är en del av vårt DNA, och Viaplay blir 
nu hemvisten för denna fantastiska turnering i samtliga nordiska länder under många år 



           
          
 
 
framöver. NENT Group kommer att ha det största och bästa vintersportutbudet på världens 
största vintersportmarknad, och vi ser fram emot att nå fler ishockeyfans i fler länder på fler 
plattformar än någonsin tidigare.” 
 
Bruno Marty, Senior Vice President Spectator Sports, Infront: “Detta avtal med NENT Group 
– en väletablerad och trogen partner till både hockey-VM och Infront – säkerställer 
långsiktig stabilitet vad gäller exponering och kvalitet, samtidigt som det ger bästa möjliga 
spridning av världens bästa ishockeyturnering i hela Norden.” 
 
Utöver hockey-VM har NENT Group säkrat rättigheterna till IIHF World Championship 
Division 1 A och B samt Champions Hockey League från 2024 till 2028. 
 
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 streamingtjänster och TV-kanaler, 
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 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: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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