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Telia Company licensierar OTT-rättigheter till Discovery Networks
EU-kommissionen har i dag godkänt Telia Companys beslut att licensiera fristående internet tvrättigheter, så kallade OTT-rättigheter, i Sverige och Finland till Discovery Networks.
EU-kommissionens godkännande av förvärvet av TV4, C More och MTV den 12 november 2019 innebar att
Telia Company blev pionjärer i Norden med en helhetslösning som möter kundernas krav på högkvalitativ
uppkoppling, stabil streaming och attraktivt innehåll. Genom att kombinera verksamheterna skapas nya
upplevelser och tjänster som kunder och tittare kan ta del av när de vill och oavsett var de befinner sig.
Under EU-kommissionens granskningsprocess erbjöd Telia Company att licensiera fristående OTTrättigheter till ytterligare en marknadsaktör i Sverige respektive Finland.
I enlighet med det åtagandet har Telia Company kommit överens med Discovery Networks om att licensiera
fristående OTT-rättigheter i Sverige och Finland till dem. EU-kommissionen har nu godkänt licenstagaren.
– Vi har följt en process för att licensiera våra OTT-rättigheter med flera aktörer helt i linje med åtagandena.
Dagens godkännande innebär att vi kan fortsätta med att skapa fördelar för våra kunder genom att
kombinera våra ledande mobila och fasta nät med Nordens mest framgångsrika kommersiella mediehus.
Jag är glad över att kunna säga till Discovery Networks kunder att de nu har tillgång till det bästa nordiska
OTT-innehållet från TV4, C More och MTV, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company.
Beslutet innebär att Discovery Networks kommer att distribuera TV4 Medias linjära kanaler (TV4, Sjuan, TV
12, TV4 Fakta, TV4 Guld, TV4 Film, Sportkanalen, C More Hockey, C More Fotboll, C More Golf, C More
Sport, C More Live 1-5), tillsammans med MTVs linjära kanaler (MTV3, Sub, AVA, C More Juniori, C More
Max, C More Sport 1, C More Sport 2) och Telia Liigas kanalpaket över internet utan att ett traditionellt tvabonnemang är nödvändigt.
Alla som har en mobil, padda eller dator kommer redan i dag åt TV4 Play och kommer fortsätta att göra det
även i framtiden.
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är
framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller
är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika
väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder
varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för
människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi
har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor
ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

