
           
          
 
 

• NENT Group förlänger de exklusiva rättigheterna för UEFA Champions League i Danmark 
för ytterligare tre år fram till slutet av säsongen 2023/2024 

• NENT Group förvärvar de exklusiva rättigheterna för UEFA Europa League och UEFA 
Europa Conference League i Sverige, Norge och Finland från 2021 till 2024  

 

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har 
förlängt de exklusiva danska rättigheterna för UEFA Champions League fram till slutet av 
säsongen 2023/2024. NENT Group har också förvärvat de exklusiva rättigheterna för UEFA 
Europa League och nya UEFA Europa Conference League i Sverige, Norge och Finland från 
säsongen 2021/2022 fram till slutet av säsongen 2023/2024. NENT Group har sedan 
tidigare de exklusiva rättigheterna för UEFA Champions League i Danmark, Norge och 
Sverige fram till slutet av säsongen 2020/2021 och är det enda mediebolaget i världen 
som har sänt varje UEFA Champions League-säsong sedan turneringen etablerades 1992. 
 
I UEFA Champions League spelar Europas 32 bästa lag och vinnarna blir europeiska mästare. 
Tävlingen pågår från september till maj. De nya rättigheterna erbjuder tittare 138 matcher 
över 17 matchveckor, där superstjärnor från hela världen bjuder på fotboll av världsklass. 
 
I UEFA Europa League och UEFA Europa Conference League spelas 282 matcher mellan 64 
lag, med ett inledande gruppspel följt av slutspelsomgångarna, över 15 matchveckor. Åtta 
lag från UEFA Champions League går in i UEFA Europa League-slutspelet där vinnarna kvalar 
in till nästa års UEFA Champions League-lottning. Vinnarna av UEFA Europa Conference 
League kvalar in till nästa års UEFA Europa League-lottning på samma sätt. 
 
Alla matcher kommer att visas på NENT Groups nordiska streamingtjänst Viaplay, med 
omfattande studioprogram och lokala kommentatorer i varje land. Ett brett urval matcher 
visas även på NENT Groups nordiska betal-TV-plattform Viasat och utvalda matcher på 
NENT Groups svenska, danska och norska TV-kanaler. 
 
I februari annonserade NENT Group förvärvet av de nordiska rättigheterna för engelska 
Premier League fram till 2028 och tyska Bundesliga fram till 2025. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Vi har en oöverträffat stark och 
välbalanserad portfölj av sporträttigheter, och våra Viaplay- och Viasat-kunder kan nu njuta 
av mer fotboll än någonsin. Vi är glada över att förlänga vår danska bevakning av UEFA 
Champions League i ytterligare tre år och att lägga till de svenska, norska och finska 
rättigheterna för UEFA Europa League och nya UEFA Europa Conference League, där många 



           
          
 
 
lokala nordiska lag kommer att spela. Vi har följt vårt löfte att vara disciplinerade och inte 
lägga högre bud än att vi kan räkna hem vår investering.” 
 
NENT Group har rättigheterna att visa varje år mer än 50 000 timmar direktsänd sport i 
världsklass på sina streamingtjänster och TV-kanaler, inklusive ishockey från NHL och KHL, 
UEFA Champions League och UEFA EURO 2020, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, UEFA 
Europa League och UEFA Europa Conference League, Formel 1, IndyCar, amerikansk fotboll 
från NFL, boxning, UFC, tennis, basket, handboll och golf. Från 2021 blir NENT Group den 
nordiska hemvisten för vintersport från FIS. 
 

**** 

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 External Communications; +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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