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NENT Group och Viaplay storsatsar 
på damfotboll i nio länder 
 

• Förlängda rättigheter till 2024 för engelska Women’s Super League i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Island samt förvärvade rättigheter för nya marknaderna 
Estland, Lettland, Litauen och Polen 

• Rättigheterna till Women’s Serie A, Frauen Bundesliga, danska ligan Gjensidige 
Kvindeliga och utvalda matcher från Spaniens Liga Iberdrola förvärvade för samma 
marknader 

• NENT Group fortsätter att investera i damsport på alla sina marknader   

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har 
tecknat exklusiva rättigheter till världens främsta damligor inom fotboll för 
streamingtjänsten Viaplay i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, 
Litauen och Polen. Världens bästa damliga Women’s Super League ingår i förvärvet och 
NENT Group har de exklusiva rättigheterna fram till 2023/24.  
   
NENT Group inleder Internationella Kvinnodagen med fantastiska nyheter. NENT Group har 
förlängt rättigheterna till världens bästa liga inom damfotboll, Women’s Super League i 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt förvärvat rättigheterna till samma liga till 
de nya marknaderna i Baltikum och Polen.  
   
Vidare har rättigheterna till italienska Women’s Serie A, tyska Frauen Bundesliga, danska 
damligan Gjensidige Kvindeliga och utvalda matcher från spanska Liga Iberdrola förvärvats 
till alla nio marknader och kommer att visas på Viaplay.  
   
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: ”Vi vill att Viaplay ska ha det starkaste 
sportutbudet på våra marknader, och detta förvärv av fotboll i toppklass stärker vår position 
ytterligare. Fotboll för kvinnor utvecklas snabbt både på och utanför planen och NENT 
Group och Viaplay är stolta över att vara en del av denna resa. Dessa rättigheter speglar 
våra ambitioner inte minst i Baltikum där Viaplay kommer att lanseras den 9 mars.”   
 
Det nya rättighetspaketet innebär att Viaplay kommer direktsända minst två 
matcher/omgång från Women's Super League till och med 2024. Sändningarna av Serie A 
har redan börjat och inberäknar två matcher/omgång plus semifinaler samt finalen i Serie A 
Cup-turneringen.  
 
Från Liga Iberdrola kommer 30-35 matcher/säsong direktsändas från ett urval av 
toppklubbarna FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club, CFF Madrid samt CD Santa Teresas 
hemmamatcher över säsongen 2022/23.  
 
Nästa säsong till och med 2023/24 bevakas även Gjensidige Kvindeliga med direktsända 
matcher på Viaplay med utvalda matcher på linjär-tv i Danmark.  
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Upp till 60 matcher per säsong till och med 2021/22 kommer även att visas från Frauen 
Bundesliga som redan sänds i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Från nästa 
säsong inkluderas även Baltikum och Polen.  
 
I Norden har NENT Group rättigheterna till Premier League (SE/NO/DK/FI), IIHF Ice Hockey 
World Championship (SE/NO/DK/FI/IS) och svenska herrlandslaget i fotbolls kvalmatcher 
(SE) till 2028; NHL (SE/NO/DK/FI/IS) och FIS vintersport (SE/NO/DK/FI) till 2026; Bundesliga 
(SE/NO/DK/FI/IS) till 2025; och UEFA Europa League (SE/NO/FI/IS), UEFA Champions League 
(DK/IS) och Formel 1 (SE/NO/DK/FI/IS) till 2024. Företagets portfölj omfattar även IndyCar, 
amerikansk fotboll från NFL, boxning, UFC, tennis, basket, handboll och golf. 
 
NENT Group lanserar Viaplay i den baltiska regionen den 9 mars och har redan säkrat de 
exklusiva rättigheterna till motorsport från Formel 1, ishockey från NHL och UEFA 
Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Bundesliga, engelsk 
cup-fotboll samt Sydamerikansk landslagsfotboll. 
 
Viaplay lanseras i Polen i augusti 2021. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag 
och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i 
varje nordiskt land och lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA under 2021, med 
lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, 
radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, beröra 
människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt perspektiv, är 
NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 
270 72 17) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 

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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