
 

• Viaplay erbjuder 48 direktsända matcher från Scottish Premiership varje säsong fram till 
2025 

• Det förlängda femåriga avtalet omfattar hela Norden och inkluderar för första gången 

Island  

• NENT Group har rättigheterna att varje år visa mer än 50 000 timmar direktsänd sport i 
världsklass på sina streamingtjänster och TV-kanaler 

 

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har 
förlängt sina exklusiva nordiska rättigheter till fotboll från Scottish Premiership fram tills 
slutet av säsongen 2024/2025. NENT Group kommer att direktsända 48 Scottish 
Premiership-matcher varje säsong på sin streamingtjänst Viaplay i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland, samt på Island för första gången. 
 
I Scottish Premiership spelar Skottlands 12 bästa lag och vi ser nordiska talanger som Norges 
Mohamed Elyounoussi, Kristoffer Ajer (båda i Celtic) och Markus Fjørtoft (Hamilton 
Academical); Sveriges Filip Helander (Rangers) och Melker Hallberg (Hibernian); Finlands 
Miko Virtanen (Aberdeen) och Glen Kamara (Rangers); och Islands Ísak Þorvaldsson (St. 
Mirren). 
 
Celtic och Rangers är två av världens bäst supportade och mest framgångsrika 
fotbollsklubbar, med fler än 100 ligatitlar dem emellan. ‘Old Firm’-derbymatchen, som först 
spelades 1888, är en av sportens äldsta och mest passionerade rivaliteter och lockar en 
global publik. 
 
Som en del av NENT Groups förlängda avtal kan Viaplays sportkunder även streama 
ytterligare 35 matcher varje säsong från skotsk fotbolls andra nivå, Scottish Championship, 
samt från skotska ligacupen. 
 
Kim Mikkelsen, Head of Sport, NENT Group: “Skotsk fotboll har haft en speciell plats i hjärtat 
hos nordiska fans i över ett halvt sekel – från Dundee United och Greenock Mortons 
banbrytande skandinaviska värvningar under 60-talet hela vägen till det historiska 
målgörandet som gjorde Henrik Larsson till Celtics största icke-skotska spelare någonsin. 
Den här mångåriga förlängningen av NENT Groups rättigheter till Scottish Premiership 
förstärker vår position som den nordiska hemvisten för direktsänd fotboll. Vi ser särskilt 
fram emot att ta den skotska fotbollens drama och intensitet till Viaplay-tittare på Island för 
första gången.” 



 
 
Avtalet har förmedlats av Infront. 
 
NENT Groups oöverträffade portfölj av fotbollrättigheter inkluderar även Premier League, 
UEFA Champions League, UEFA Europa League och UEFA Europa Conference League, UEFA 
EURO 2020, EFL Championship och FA-cupen, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Superliga, 
världens tre ledande damfotbollsligor och Copa América 2021. 
 
NENT Group har rättigheterna att varje år visa mer än 50 000 timmar direktsänd sport i 
världsklass på sina streamingtjänster och TV-kanaler. Utöver företagets fotbollrättigheter 
omfattar NENT Groups portfölj ishockey från NHL, KHL och IIHF, 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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