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NENT Group förvärvar exklusiva 
rättigheter till NHL i Baltikum 
  
• Det exklusiva avtalet börjar gälla omedelbart och fram till och med säsong 2025–26 
• Från och med säsong 2021–22 sänder Viaplay upp till 1400 NHL-matcher per säsong i 

Estland, Lettland och Litauen 
• NENT Group lanserade sin streamingtjänst Viaplay i Baltikum den 9 mars 

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har 
tecknat ett exklusivt avtal med National Hockey League (NHL) om att sända NHL på 
Viaplay i Baltikum fram till och med 2026. NENT Group lanserade sin streamingtjänst 
Viaplay i Estland, Lettland och Litauen den 9 mars med ett paket för 9,99 EUR per månad. 
NHL-rättigheterna ansluter till ett redan attraktivt baltiskt sportpaket där Viaplay har de 
exklusiva rättigheterna att visa Formel 1, Bundesliga och UEFA Champions League i 
Baltikum. 
 
Viaplay kommer omedelbart att börja sända NHL-matcher. Från och med säsong 2021–22 
sänder Viaplay upp till 1400 NHL-matcher varje säsong i Lettland, Litauen och Estland fram 
till och med säsong 2025–26. Dessutom kommer NENT Group att täcka Stanley Cup-
slutspelet och Stanley Cup-finalen, samt NHL-evenemang under hela säsongen, inklusive 
NHL Winter Classic, NHL All-Star Game, NHL Stadium Series, NHL Heritage Classic och NHL 
Global serie. 
 
Ishockey är den nationella idrotten i Lettland och genom hockeyhistorien har lettiska 
spelare gjort sina namn i världens bästa ishockeyliga. Teodors Blugers i Pittsburg Penguins 
och Rudolfs Balcers i San Jose Sharks är bland dagens lettiska stjärnorna som spelar i NHL. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: ”Vi har lanserat Viaplay i Baltikum med 
ett löfte till våra abonnenter att leverera underhållning i värdklass samt många av världens 
bästa sporter. Jag är därför väldigt glad över detta unika och långsiktiga avtal med NHL, som 
kommer att säkra våra Viaplay-kunder exklusiv tillgång till all action från världens bästa 
ishockeyliga. NHL är ett av sportvärldens starkaste varumärken och kompletterar vårt redan 
attraktiva sporterbjudande av Formel 1, vars säsong drar igång senare denna månad, och 
Bundesliga, UEFA Champions League samt Europa League, som visas på Viaplay från och 
med augusti.” 
 
David Proper, Senior Executive Vice President Media & International Strategy på NHL: ”NHL 
är en global liga där mer än 30 procent av våra spelare representerar över 20 länder utanför 
Nordamerika. Vi är stolta över att utöka vårt partnerskap med NENT Group för att leverera 
NHL direkt till fans i Baltikum på Viaplay-plattformen. Vårt engagemang för att ge lojala och 
passionerade NHL-fans i Europa den bästa upplevelsen är starkare än någonsin, och vi ser 
fram emot att fortsätta ge fans i regionen och världen över de fenomenala spelen, lagen, 
spelarena och innehåll som verkligen engagerar.” 
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Viaplay innehar de exklusiva baltiska rättigheterna till motorsport från Formula 1, UEFA 
Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Bundesliga, engelsk 
cupfotboll, sydamerikansk landslagsfotboll, Women’s Super League, Frauen Bundesliga och 
Women’s Serie A.  
 

**** 
 

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 samt Estland, Lettland, Litauen och lanseras i 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 
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