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PRESSMEDDELANDE 8 maj 2003

TITTARREKORD FÖR TV3 I SVERIGE

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag TV3 i
Sverige uppnådde ett nytt tittarrekord under gårdagens kvartsfinal i hockey-VM mellan Sverige
och Finland. I genomsnitt följde 1,5 miljoner tittare den spännande matchen som Sverige vann
med 6-5. Den tredje perioden hade 1,7 miljoner tittare, med en topp på en nästan 2 miljoner
tittare under de sista minuterna. TV3 i Sverige uppnådde genom matchen det högsta
tittarantalet någonsin.

Hockeymatchen uppnådde en tittartidsandel på över 58% i satellituniversum*, med 69% tittartidsandel
under den tredje perioden och en topp om 77% tittartidsandel under de sista minuterna av matchen. I
målgruppen män 15-34 år uppnådde TV3 en tittartidsandel på över 80% i satellituniversum.

På fredag kl. 19.30 sänder TV3 Sveriges kvartsfinal mot regerande världsmästarna Slovakien.

Viasat Broadcasting har haft de exklusiva sändningsrättigheterna för hockey-VM under de senaste tolv
åren och innehar rättigheterna fram till och med 2007. Hockey-VM sänds på TV3, 3+ samt Viasat
Sport, i Sverige, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

TV3 innehar också de exklusiva sändningsrättigheterna till World Cup i ishockey 2004 som sker i
samarbete med NHL. I turneringen som spelas under det tredje kvartalet 2004, kommer de bästa
spelarna från de åtta främsta hockeynationerna att delta. Turneringen är uppdelad i två grupper och
matcherna spelas både i Europa och Nordamerika.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG säger i en kommentar: “TV3 är en bred
underhållningskanal och tittarsiffrorna från hockey-VM är fantastiska. Hockey-VM är den mest
populära sporthändelsen under året och har alltid höga tittarsiffror. Viasat erbjuder även exklusiva TV-
sändningar av viktiga lokala och internationella sportarrangemang till våra tittare i Skandinavien och
Baltikum”.

* Med satellituniversum menas de hushåll som nås via kabel eller satellit, vilket är 72% av de svenska hushållen.
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Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter
inom Broadcasting, TV-produktion, publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är
den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-TV-verksamheter i
Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är
global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom
produktion av reality-TV.

Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under
symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY.


