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Acast förnyar partnerskapet med Sh**ged.
Married.Annoyed.

Acast, världens ledande oberoende podcastföretag, tillkännager idag en flerårig förlängning 
av partnerskapet med den brittiska podcasten Sh**ged.Married.Annoyed. Programledarna 
Chris och Rosie Ramsey har fångat poddlyssnarnas hjärtan med sin podcast om livet som gifta, 
föräldraskap och allt däremellan. Sh**ged.Married.Annoyed produceras av Avalon, som också 
representerar Chris och Rosie Ramsey, kommer att fortsätta som en del av Acast Creator 
Network. Acast är värd för podden, distribuerar den samt arbetar för att skapa intäkter och 
växa den globalt.

Sh**ged.Married.Annoyed. har släppt 150 avsnitt, arrangerat en utsåld arenaturné och gett ut en 
bok som toppat topplistorna samtidigt som programledarna Chris och Rosie arbetar med ett 
kommande tv-program som ska sändas på BBC. Podcasten är full av berättelser, med hög 
igenkänningsfaktor, om deras relation och familjeliv. Podcastens popularitet har resulterat i mer än 
93 miljoner nedladdningar hittills.

Som en del av Acast Creator Network, har Sh**ged.Married.Annoyed. tillgång till Acasts  
produktutbud för ökad tillväxt och intäktsgenerering. Det inkluderar bland annat annonsering, 
sponsring samt Acast+, vilka tillhandahålls exklusivt via Acast Marketplace.

Sh**ged.Married.Annoyed. kommer även fortsätta att dra nytta av Acasts engagemang för det  
öppna podcastekosystemet och, se till att podcasten förblir tillgänglig på alla lyssningsappar och 
distribuera showen till nya lyssnare världen över.

Chris och Rosie säger: ”Vi älskar att jobba med Acast. Vår podcast har vänt upp och ner på vårat liv 
och har gett oss en plattform där vi kan dela med oss av berättelser om vår relation med miljontals 
människor – vilket vi, kanske överraskande nog, fortfarande tycker är en bra idé. Vi ser fram emot 
att fortsätta samarbeta med Acast och nå poddlyssnare runt om i världen, tack vare deras arbete 
för att främja ett öppet podcastekosystem."

Veronika Taylor, SVP för Acast Creator Network säger: "Sh**ged.Married.Annoyed. är en podcast 
med miljontals fans. Kollar man på hur de säljer ut arenor över hela Storbritannien, inklusive 
Wembley Arena och O2 förstår man hur mycket folk älskar den här podden och allt som hör till. 
När vi pratar med nya kreatörer, annonsörer och publik, nämns den här podcast som en favorit av 
många. Samtidigt vet vi att det finns mycket mer vi kan göra tillsammans, och vi ser fram emot att 
bygga vidare på deras otroliga framgång.”

Richard Allen Turner, exekutiv producent på Avalon säger: "Acast har varit en utmärkt partner på 
denna spännande resa för showen, och vi är alla glada över att fortsätta relationen med deras 
skickliga team i framtiden."
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Om Acast:
Acast grundades 2014 och är världens största oberoende podcastplattform. Acast är en pionjär 
inom det öppna podcast-ekosystemet och levererar en kraftfull marknadsplats för att generera 
intäkter från podcasts – vilket gör det möjligt för annonsörer att effektivt rikta in sig på en 
engagerad publik genom dynamisk annonsinfogning, samtidigt som poddkreatörer ges tillgång till 
en rad intäktsmöjligheter och nödvändiga verktyg för att utöka sin lyssnarbas. Om du lyssnar på en 
podcast med Acast och hör en annons, är det Acast som levererar det ljudet bakom kulisserna 
och delar intäkterna med kreatören. Acast har en global närvaro i över tolv länder och under 2020 
uppgick antalet lyssningar på Acast-anslutna podcasts till cirka 3 miljarder och idag har Acast fler 
än 30,000 shower anslutna till sin plattform. Acasts huvudkontor ligger i Stockholm och Bolaget 
har nio lokala dotterbolag i Storbritannien, USA, Australien, Norge, Frankrike, Tyskland, Irland, 
Mexiko och Kanada. De senaste åren har Acast befunnit sig i en expansionsfas med fortsatt stark 
tillväxt, med en nettoomsättning som ökade från 180 MSEK 2018 till 592 MSEK 2020. Som ett 
resultat av Acasts tillväxtinitiativ har antalet lyssningar vuxit från omkring 1 miljard (2018) till 3 
miljarder (2020). Under tredje kvartalet 2021 hade Acast 891 miljoner lyssningar och en organisk 
nettoomsättningstillväxt på 89% (jämfört med tredje kvartalet 2020). Acast medgrundades av 
Johan Billgren, nuvarande Chief Innovation Officer och är noterat på Nasdaq First North Premier 
Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

About Avalon:
Avalon is a multi-award-winning talent management, television production and live promotion 
group with offices in London, Los Angeles and New York.  Avalon, Artist Rights Group (ARG) and 
The Agency represent a prolific roster of artists including comedians, actors, presenters, writers 
and directors.

Avalon’s numerous ground-breaking returning television shows currently in production include: 
Not Going Out (BBC), the UK’s longest running sitcom on air; Taskmaster (Channel 4), the BAFTA-
winning hit entertainment format showing in 100 countries; multi Emmy-winner, Last Week 
Tonight with John Oliver (HBO); The Russell Howard Hour (Sky), the network’s most successful 
entertainment show launch since 2010;

Starstruck, a new sitcom from the 2018 Edinburgh Comedy Award winner Rose Matafeo (HBO Max
/BBC); Flatbush Misdemeanours (Showtime), a new comedy series created by and starring Dan 
Perlman and Kevin Iso; Breeders, a sitcom starring Martin Freeman and Daisy Haggard (FX/Sky); 
new series of the iconic British satirical puppet show, Spitting Image (BritBox UK/Sky Germany); 
the upcoming The Chris & Rosie Ramsey Show (BBC); and multiple comedy specials for Amazon 
Prime Video, HBO Max and Netflix.
Other landmark Avalon shows include BAFTA winning and multi Emmy nominated Catastrophe 
(Amazon Prime Video/Channel 4), Fantasy Football League (BBC/ITV), multi BAFTA-winning TV 
Burp (ITV), and Workaholics (Comedy Central USA). Avalon also distributes its catalogue of 
programmes to over 150 countries worldwide.
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Avalon produces many successful podcasts including: ; Sh**ged Married Annoyed The Political Party 
; , hosted by Ed Gamble; and represents podcast creators with Matt Forde Taskmaster The Podcast

and hosts from shows including:  ( ); Richard Herring’s Leicester Square Theatre Podcast RHLSTP Off 
; ; ; ; and Menu WTF with Marc Maron How to Citizen with Baratunde Thurston The Bugle This Is 

with Blake Anderson, Adam Devine, Anders Holm and Kyle Newacheck.Important 
 
As a leading promoter of live comedy, Avalon produced Newman and Baddiel: Live at Wembley, 
the UK’s first arena comedy show; Jerry Springer: The Opera, the first West End show to win all 
four UK ‘Best New Musical’ awards; and has continued to produce and promote live shows 
globally, as well as promoting more winners and nominees of the prestigious Edinburgh Comedy 
Award than any other company.

För mer information

Emily Villatte, CFO och vice VD, Acast
Tel: +46 76 525 0142
Email: emily.villatte@acast.com
 
Ross Adams, VD, Acast
Tel: +44 79 9052 0761
Email: ross@acast.com
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