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PRESSMEDDELANDE 

11 september 2014 

MTG förlänger sina exklusiva Formel 1-rättigheter i 
Skandinavien och Baltikum   
 
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.), 
tillkännagav idag att man har förlängt sina exklusiva sändnings- och onlinerättigheter 
för Formel 1 racing i ytterligare tre år. MTG har rättigheterna till 2017 i Baltikum och till 
2018 i Skandinavien, där man har sänt Formel 1® sedan 2005.  
 
Kvalen och loppen från samtliga grand prix-helger kommer att sändas live med lokal 
kommentering på MTGs SVOD-tjänst, Viaplay, i Sverige, Norge och Danmark och i HD på 
MTGs TV-kanaler TV3+ i Danmark, Viasat Motor i Norge och Sverige och Viasat Sport Baltic 
i Estland, Lettland och Litauen.  
 
Utöver sändningar av loppen kommer Viasats och Viaplays kunder att få tillgång till 
ytterligare bevakning från till exempel kameror på bilarna, kartläggning av förarnas placering 
och tider, samt höjdpunkter.  
 
MTGs kanaler finns tillgängliga på Viasats satellitplattform och på ett stort antal 
tredjepartsnätverk, för att säkerställa att Formel 1 racing även i fortsättningen kommer att 
locka en dedikerad följarskara bland sina många och trogna fans. Formel 1 racing 
attraherade en global TV-publik om 450 miljoner 2013. Sporten är mycket populär i Norden 
och Baltikum med stjärnor som svensken Marcus Ericsson och dansken Kevin Magnussen.  
 
Bernie Ecclestone, CEO för Formula One Group, kommenterade: ”Jag är glad att vi har 
kunnat fortsätta vårt framgångsrika samarbete och hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att 
öka Formel 1s fansskara.” 
 
Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef, kommenterade: "Formel 1 är en av 
världens mest spännande och populäraste TV-sporter, och har många tittare i våra 
marknader. Vi har haft ett långt och framgångsrikt engagemang i sporten och partnerskap 
med dess ledning så det är särskilt roligt att förlänga detta de närmaste åren. Som med 
många av våra sporträttigheter har vi haft dessa länge, vilket har gett oss möjlighet att 
investera i varumärkena och hjälpa till att bygga publiken. Vårt sporterbjudande gör oss 
marknadsledande – både online och offline – och vi är mer engagerade än någonsin att ge 
våra tittare de bästa sportupplevelserna.”  
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För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: 

Investerare och analytiker 
Tel:                     + 46 (0) 73 699 2714 
Email:                 investor.relations@mtg.se 

Media  
Tel:                     + 46 (0) 73 699 2709 
Email:                 press@mtg.se 

 
Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig 
över sex kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting 
driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på 
tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största 
aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.   
 
Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 
2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna 
MTGA och MTGB. 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra 
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 
september 2014 klockan 08.00 CET. 

Om Formel 1  
Formel 1, som började 1950, är världens mest prestigfulla racingtävling och är världens mest populära 
årliga sportmästerskap. 2013 sågs det av över 450 miljoner unika TV-tittare från 185 länder. 2014 års 
FIA Formula One World Championship™ sänds från mars till november och innehåller 19 lopp i 19 
länder på fem kontinenter. Formula One World Championship Limited är del av Formula One-
koncernen, grundad av VDn Bernie Ecclestone, och håller de exklusiva kommersiella rättigheterna för 
FIA Formula One World Championship™. För mer information om Formel 1, besök 
www.formula1.com. 
 
F1 Formel 1s logga, F1, Formula 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX 
och relaterade märken är varumärken hos Formula One Licensing BV, ett företag inom Formula One-
koncernen. Med ensamrätt. 
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