
           
          
 
 

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har idag 
meddelat att Jakob Mejlhede Andersen valt att lämna sin tjänst som VD för NENT Studios 
UK. Jakob tillträdde som VD för NENT Studios UK i oktober 2019 och var tidigare EVP och 
Chief Content Officer för NENT Groups streamingtjänst Viaplay och dessförinnan EVP och 
Group Head of Programming and Content Development. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Jakob Mejlhede har varit en viktig 
drivkraft i att etablera Viaplay som den ledande nordiska streamingtjänsten. För mindre än 
fyra år sedan hade vi premiär av vår första originalproduktion och i år kommer vi att ha 
premiär av åtminstone 30 nya serier, av vilka många även sålts internationellt. Viaplays 
unika utbud av nordiska dramaserier, filmer och serier från Hollywood, sport samt innehåll 
för barn särskiljer oss från andra aktörer, och Jakobs bidrag till den här strategin har varit 
instrumentellt. Jag vill tacka Jakob för hans engagemang och bidrag till att producera och 
köpa in det här fantastiska innehållet till våra tjänster och kanaler och vi önskar honom lycka 
till i hans fortsatta karriär.” 
 
Jakob Mejlhede: “Jag har uppskattat varje sekund som jag jobbat ihop med mina fantastiska 
vänner och kollegor på NENT Group. Vi har skapat något alldeles unikt med Viaplay och jag 
är stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit. Nu har jag tagit beslutet att ta nästa steg i 
min karriär och jag ser fram emot vad som ligger framför mig.” 
 
NENT Studios UK omfattar NENT Groups verksamhet för innehållsproduktion och -
distribution i Storbritannien. En ny VD för NENT Studios UK kommer att utses. 
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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) 
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Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 

https://www.flickr.com/photos/nentgroup
http://www.nentgroup.com/
http://www.facebook.com/nentgroup
http://www.twitter.com/nent_group
https://www.linkedin.com/company/nent_group
http://www.instagram.com/nentgroup
https://www.nentgroup.com/site-services/privacy-policy

