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NEXAR FÅR NY ORDER PÅ 1 900 000 SEK   
  
Nexar Group AB (publ) – listat på NGM Nordic SME - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar 
Productions SL, fått en kraftigt utökad sändningstid för sina radioprogram under lördagar och 
söndagar. Nexar skall under fyra månader och med start under september producera ett av de 
egenutvecklade radioformaten, PODRÍEM FER-HO MILLOR under åtta timmar per helg. Kunden 
är mediehuset Á punt i Valencia. 
  
Ordervärdet är på 1 900 000 SEK. Radioformatet PODRÍEM FER-HO MILLOR som tidigare sändes 
under vardagarna är nu flyttat till helgen med åtta timmars sändning under lördagar och söndagar. 
Formatet har utvecklats och är nu ett nyhets- och underhållningsprogram som kommer att sändas 
fyra timmar per helgdag.  
 

- Mycket glädjande att vi har fått en kraftigt utökad sändningstid under helgerna med detta 
mediehus. Samarbetet med Á punt i Valencia har gett oss produktionsuppdrag för flera 
egenutvecklade radioformat och vi hoppas naturligtvis på ett bra utfall för den utökade 
helgsatsningen. Detta ger oss en bra möjlighet till ökad omsättning genom att kunna 
leverera fler tjänster och format under vardagarna till både Á punt och andra spanska 
kunder, säger Mats Johansson, VD Nexar Group AB (publ). 

 
 
Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl 13:00. 
 
För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:  
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se  
Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se  
  
Om Nexar  
Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och 
England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, 
tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella 
framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. 


