
 

• Viaplay direktsänder över 40 UFC-evenemang varje år 

• Nordiska UFC-stjärnor inkluderar Makwan Amirkhani, Jack Hermansson och Mark O. 
Madsen 

• Varje år visar NENT Group mer än 50 000 timmar direktsänd sport i världsklass 
 

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, och UFC, 
världens främsta MMA-organisation, har idag meddelat en flerårig förlängning av NENT 
Groups exklusiva nordiska medierättigheter till UFC. UFC:s evenemang kommer fortsätta 
att direktsändas på NENT Groups streamingtjänst Viaplay med utvalda evenemang 
tillgängliga på NENT Groups fri-TV-kanaler och som pay-per-view (PPV).  
 
Med det nya avtalet förblir NENT Group den exklusiva nordiska hemvisten för världens 
ledande kampsportsorganisation där samtliga numrerade UFC-galor och UFC Fight Nights 
direktsänds på Viaplay. Dessutom kommer alla matcher från underkorten som ligger i 
anslutning till en gala att direktsändas när en nordisk fighter medverkar. 
 
Fans kan därmed följa samtliga nordiska UFC-stjärnor som Makwan Amirkhani (Finland), 
Nicolas Dalby (Danmark), Damir Hadžović (Danmark), Jack Hermansson (Norge/Sverige), 
Pannie Kianzad (Sverige), Ilir Latifi (Sverige), Lina Länsberg (Sverige) och Mark O. Madsen 
(Danmark).  
 

Nästa UFC-gala som sänds på Viaplay är UFC 246: McGREGOR vs. COWBOY den 18 januari 
där huvudmatchen är den efterlängtade återkomsten för den forna tvådivisionsmästaren 
Conor McGregor i ett welterviktmöte med Donald ‘Cowboy’ Cerrone. Galan visas som PPV i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland (pris meddelas inom kort). 
 
Kim Mikkelsen, NENT Group Head of Sport: “Med över 300 miljoner fans världen över är 
UFC ett av världens snabbaste växande sportvarumärken och lokala deltagare är oerhört 
omtyckta runt om i Norden. Som en del av vår UFC-bevakning har vi på varje gala de bästa 
lokala kommentatorerna vilket skapar en fantastisk stämning bland såväl nytillkomna som 
etablerade fans. Viaplay är i en viktklass för sig när det kommer till direktsänd sport och vi 
ser fram emot att ge våra tittare mer av det allra bästa från UFC:s oktagon.” 
 
David Shaw, UFC Senior Vice President: “NENT Group har varit en fantastisk partner till oss. 
De har en plattform som är perfekt för UFC:s nordiska och internationella superstjärnor och 
de delar vårt mål att ytterligare växa intresset för MMA i Norden. Vi ser fram emot att 
fortsätta arbeta med NENT Group för att leverera direktsänd MMA-action i världsklass till 
alla våra fans i Norden.” 



 
 
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’). 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 

Om UFC®: 
UFC® is the world’s premier mixed martial arts organization (MMA), with more than 300 
million fans and 75 million social media followers. The organization produces more than 40 
live events annually in some of the most prestigious arenas around the world, while 
broadcasting to nearly one billion TV households across more than 170 countries. UFC’s 
athlete roster features the world’s best MMA athletes representing more than 65 countries. 
The organization’s digital offerings include UFC FIGHT PASS®, one of the world’s leading 
streaming services for combat sports. UFC was acquired in 2016 by global entertainment, 
sports and content company Endeavor, along with strategic investors Silver Lake Partners 
and KKR. UFC is headquartered in Las Vegas, Nevada. For more information, visit UFC.com 
and follow UFC at Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat and Instagram: @UFC. 

 
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) 
vcoghlan@ufc.com (Victoria Coghlan, UFC Communications Director) 
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