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MTG:s NENT Group förvärvar 
resterande aktier i Splay 
MTG:s Nordic Entertainment Group har förvärvat de resterande 4% av aktierna i 
Splay AB från ett bolag som kontrolleras av bolagets VD och grundare för en 
kontant ersättning om 8,8 miljoner kronor och en möjlig tilläggsköpeskilling 
baserad på Splay AB:s resultat under första halvåret 2018. 

**** 
 
INFORMATION TILL REDAKTIONEN 
 
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital 
underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena 
konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken 
omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt 
videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade 
på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 
 
Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB 
(publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 11.25 CET. 
 
Om Nordic Entertainment Group 
 
Nordic Entertainment Group (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 möjliggöra de bästa och bredaste underhållningsupplevelserna – från direktsänd 
sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med 
huvudkontor i Stockholm, är en del av Modern Times Group MTG AB (publ.)), en 
ledande internationell digital underhållningskoncern som är noterad på Nasdaq 
Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Enligt ett liggande förslag föreslås NENT Group att 
noteras som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm under det andra halvåret 2018. 
 
Kontakta oss: 
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) 
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 
 
MTG:s integritetspolicy: 
För att läsa vår integritetspolicy, klicka här 


