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TV 2|DANMARK A/S 
køber East Production A/S 
 
 

TV 2|DANMARK A/S køber selskabet af TV2 ØST 
 
 

I dag, torsdag 14. februar 2008, er der indgået aftale om, at TV 2|DANMARK A/S køber 
East Production A/S af TV2 ØST med virkning fra 1. januar 2008. Med købet sikrer TV 
2|DANMARK A/S sig en professionel partner til koncernens mobile satellit-
transmissioner fra danske og udenlandske events som eksempelvis Tour de France, 
håndboldslutrunder, royale bryllupper og meget mere.  
 
- Vi er meget tilfredse med købet, som gør det muligt for TV 2|SPORTEN og TV 2|NYHE-
DERNE fortsat at kunne udnytte det engagement og den produktionskvalitet, som East 
Production står for og leverer, siger Flemming Meier, der er sportschef hos TV 2. 

 
TV2 ØST sælger East Production A/S med baggrund i Medieforliget for 2007-2010, der 
begrænser de regionale tv-stationers adgang til at udøve anden virksomhed end public 
service-virksomhed. Derfor blev East Production A/S sat til salg i marts 2007. 
 
- Det er med blødende hjerte, vi sælger East Production A/S, men når nu politikerne har 
bestemt, at TV2 ØST ikke må eje selskabet, er vi glade for, at TV 2|DANMARK A/S vil drive 
selskabet videre, siger Vagn Petersen, som er direktør for TV2 ØST. 
 
Siden selskabets stiftelse i 2004 har TV 2|DANMARK A/S tegnet sig for den største andel af 
omsætningen i East Productions A/S.  
 
East Production A/S 
Selskabets hovedaktivitet består i udlejning og leasing af SNG-transmissionsvogne til 
afvikling af sports- og nyhedsudsendelser, direkte tv-shows og senest afvikling af 
internationale konferencer og events for større erhvervsvirksomheder.  
 
 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Sportschef Flemming Meier, tlf. 20 24 37 89. 
  
TV 2-pressekontakt: Michael Hansen, tlf. 20 24 38 06, miha@tv2.dk. 
 


