16

Onsdag 4. mai 2016

Lynet Internett kjøpes opp EQT fortsetter handlerunden med Broadnet

Broadnet kjøper Lynet –

skal kapre
p rivatkundene
IT: Broadnet kjøpte opp Powertech

for anslagsvis 100 millioner kroner
i februar, og legger ytterligere 50
millioner på bordet for Lynet Internett. Det gir solid fotfeste i Oslo.

Sven Chr. Stenvaag
sven.stenvaag@finansavisen.no

Broadnet fortsetter å konsolidere
bredbåndsmarkedet.
I januar kjøpte de populære Powertech (se faksimile), og nå kjøper
de nok en virksomhet med fornøyde
kunder – Lynet Internett.
Lynet Internett er et lokalt
Oslobasert fiberselskap med rundt
14.000 privatkunder, hvorav 8.000
faktisk er på fiber, fordelt på borettslag og studentsamskipnaden
i Oslo. I fjor omsatte Lynet for
21 millioner kroner og leverte en
EBITDA på 4,2 millioner kroner.
– Ved å kjøpe Lynet Internett
øker vi vår markedsandel i Oslo,
og vil nå ha nærmere 18.000 fiberkunder i regionen. Det tallet skal
selvfølgelig økes fremover, sier daglig leder Nina Vesterby i HomeNet
– Broadnets selskap som henvender
seg til privatmarkedet.
Lynets omsetning har økt med
nærmere 50 prosent i året siden
2011, og selskapet har skapt en
spennende forretningsmodell for
å utfordre aktører som Canal Digital, Get og Altibox.
Betaler Broadnet en normal multippel for en vekstbedrift på 11-12-gangeren ender man opp med en pris på
50 millioner kroner til daglig leder
Christian Veiby Moen og medgründer
Steinar Torsvik. Ole Edvard Pedersen
får rundt fem millioner kroner for sine
ti prosent av selskapet.

Cable cutters
Lynet har siden oppstarten i 2009
satset tungt på unge mennesker som
ikke trenger tradisjonelle TV-løsninger, men som heller streamer det de
trenger – såkalte «cable cutters»
Studentsamskipnaden i Oslo
(SiO) inngikk avtale med Lynet i

Broadnet
 Eier et landsdekkende fibernett

på 40.000 kilometer som knytter
sammen 90 byer fra nord til sør.
 Tilbyr bredbånd via egne fiberlinjer
eller leid fiber og kobber (DSL) i
hovedsak til bedriftskunder.
 Skal satse sterkere på privatmarkedet hvor man i dag har 55.000
kunder gjennom Homenet.
 Resultatet av flere oppkjøp og sammenslåinger blant annet av Banetele, Pronea, Ventelo og Hafslund
Fiber/InFiber.
 Eies av det svenske PE-selskapet
EQT som igjen eies av Wallenbergfamilien.

Lynet Internett
 Bygger ut fiberbredbånd til

borettslag, sameier og eiendomsaktører i Oslo
 Etablert i 2009. Dekker mer enn
25.000 husstander i Oslo og leverer til omlag 14.000 av disse idag.
 Omsatte for 21 millioner kroner i
2015, med en EBITDA på 4,2 millioner kroner.
 Hittil eid 45 prosent hver av Christian Veiby Moen og Steinar Torsvik, og 10 prosent av Ole Edvard
Pedersen.

2011 om å levere fiberbredbånd til
samtlige av SiOs studentboliger i
Oslo. Avtalen ble fornyet i fjor høst
og er et solid fundament for Lynet
– som ellers har satset på indiviudelle avtaler i borettslag.
Lynet har gjerne leid fiberlinjer
av Broadnet, installert sitt eget utstyr i borettslag og deretter signert
opp beboere individuelt. Samtidig
har man koordinert med Riks-TV
for fortsatt å kunne gi et TV-tilbud
til de som ønsker det.

NÆRT: – Cirka 70 prosent av alle borettslag i Oslo ligger mindre enn 30 meter fra
vår fiber, har Broadnet-sjef Martin Lippert sagt til Finansavisen.  FOTO: SVEN CHR. STENVAAG
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Broadnet kjøper powertech Skal lære kundetilfredShet
kundetilfredSHet av internett-olding

Selger livsverket for over 100 mill.

IT: Broadnet kjøper en av norges

første internettleverandører trolig
for godt over 100 millioner.
Leif HåVar KVande
Leif.KVande@finansaVisen.no

Broadnet

I 1994 hadde Alf Tande-Petersen  Eier et landsdekkende fibernett
på 40.000 kilometer som knytter
besøk av én 16-åring, én 17-åring
sammen 90 byer fra nord til sør.
og to 18-åringer som i NRK-sats Tilbyr bredbånd via egne fiberlinjer
ningen Opp Med Norge.
eller leid fiber og kobber (DSL) i
– Disse guttene har startet firhovedsak til bedriftskunder.
ma på gutterommet. PowerTech er
navnet, sier Tande-P og slår ut ar-  Har 55.000 kunder i privatmarkedet gjennom HomeNet.
mene til stor jubel hos publikum.
 Resultatet av flere oppkjøp og sam– Hva er det dere selger?
menslåinger blant annet av Bane– Vi selger noe som er veldig
tele, Pronea, Ventelo og Hafslund
nytt her i landet; tilgang til interFiber/InFiber.
nett, svarer Øystein Homelien.
 Eies av det svenske PE-selskapet
– Internett? spør Tande-P.
EQT som igjen eies av WallenbergSammen med kameratene
familien.
Lars Christian Nøring, Harald  Nummer 27 på Finansavisens liste
Paulsen og Henrik Dramstad
over de 500 største IT-selskapene
sluttet Homelien på skolen for å
i Norge.
tilby internett til bedrifter i konkurranse med bedrifter som Os– Vi er veldig opptatt av at
lonett, Telepost Communication, kundene våre er på internett hele
Schibsted Nett og EUnet.
tiden. Vi strekker oss langt for å
Konkurrentene er i tur og or- sørge for at de kundene som har
den forsvunnet enten gjennom problemer får løst dem.
oppkjøp eller i konkurser.
Etter 20 år er livsverket til ten- PowerTech lever videre
åringene solgt, trolig for over 100 Broadnet har kjøpt hele PowerTech, men operasjonelt minner kjømillioner kroner.
«Det er både triste og gode fø- pet mer om et partnerskap.
PowerTechlelser. Men, jeg er
glad og fornøyd»,
vi har ikke greid å navnet skal beskriver Homelien
stå og selskapet
skape tilsvarende skal drives vipå sin Facebookdere som før.
side.
kundenærvær. denne
Ba re på den
Han eide 19,6
kompetansen vil vi ta
tekniske siden
prosent av selskablir det noen
pet og sitter igjen med inn i Broadnet
med minst 20 mil- MarTin LiPPerT, BroadneT
sammenslåinger.
lioner kroner. De
vil han bruke til å utvide aktiviSiden 2003 har PowerTechs
tetene rundt forskning og utvik- driftsmargin ligget mellom 25 og
ling, robotisering og investering i 31 prosent, men sank i 2013 til 14
oppstartsselskaper med teknolo- prosent og videre til 8 prosent i
girelevans.
2014.
Samtidig har selskapet tatt opp
Vil lære kundelojalitet
et lån på 22 millioner kroner.
– Hvorfor kjøper dere PowerTech?
– Det stemmer. Pengene er
– PowerTech har skapt en tem- brukt til å investere i ny teknolomelig unik posisjon særlig i for- gi. Vi har gått fra å være et DSLhold kundelojalitet. Vi har ikke selskap til å bli et fiber-selskap. Nå
greid å skape tilsvarende kunde- får flesteparten av kundene våre
nærvær. Denne kompetansen vil internett via fiber, svarer Linaae.
vi ta med inn i Broadnet, sier adm.
Han sier at lønnsomheten i fjor
direktør Martin
var bedre.
det pågår en
Lippert.
– Hvorfor selger
Ha n trek ker
konsolidering dere?
frem at selskapet
– Det pågår en
h a r vok s t me d i markedet, timingen konsolidering i marlangt mer lojale er god
kedet, timingen er
kunder enn noen KrisTen Linaae, PowerTecH
god. Samtidig er det
andre i bransjen.
større muligheter å
De siste årene har selskapet være en del av Broadnet, svarer
hatt bransjens beste kundetil- Linaae.
fredshet, sist med 11 poeng over
Med kjøpet øker Broadnet sin
bransjesnittet og 10 poeng over markedsandel på internett til beBroadnet.
driftsmarkedet fra 14 til 19 prosent
PowerTech-sjef Kristen Linaae og blir dermed en klar nummer to
forklarer grunnen til den høye etter Telenor med 27 prosent markundetilfredsheten:
kedsandel.

MINDRE VERDT: Nedskrivninger av flåteverdien preget resultatene til Havila
Shipping i fjerde kvartal.

FOTO: HAVILA

Havila mistet
Brasil-kontrakt
OLJESERVICE: Havila Shipping bokførte et tap

på 1,44 milliarder kroner i fjerde kvartal. Selskapet
mister samtidig en lang kontrakt i Brasil.
FRANK HELGE NJØSEN
FRANK.NJOSEN@FINANSAVISEN.NO

Ikke helt overraskende bokførte
Havila Shipping et stort, rødt tall på
bunnlinjen i fjorårets fjerde kvartal.
Selskapet fikk et resultat etter
skatt på 1,44 milliarder kroner, etter nedskrivninger av flåteverdien
på 1,39 milliarder, ifølge kvartalsrapporten som ble lagt frem i går
ettermiddag.
Driftsresultatet før av- og nedskrivninger var imidlertid positivt
og landet på 167 millioner kroner.
Det er litt ned sammenlignet med
de tre foregående kvartalene, men
svakt opp i forhold til samme periode året før.

Havila Shipping
(Mill. kr)
Driftsinntekter
Driftsresultat
før nedskr.
Driftsresultat
Res. før skatt
Res. etter skatt

3.kv/15
355,6
167,1

3.kv/14
390,4
166,1

-1301,0
-1442,5
-1443,0

94,7
-119,2
-122,3

tebærende gjelden på 5,6 milliarder
kroner, og rederiet er i brudd med
vilkårene i sine låneavtaler.
Etter to forslag til restrukturering, hvor ingen fikk full tilslutning
av långiverne, sitter selskapet fortsatt
i forhandlinger med banker og obligasjonseiere for å komme frem til en
helhetlig løsning.
Dette må innebære både en restrukturering av gjelden, men også
tilførsel av ny egenkapital. I mellomtiden har selskapet stoppet betalingen av alle avdrag og forfall, noe
långiverne har gått med på.
«Dette tiltaket gir selskapet tilstrekkelig likviditet til å opprettholde
ordinær drift så lenge tiltaket opprettholdes,» skriver Havila Shippingstyret i kvartalsrapporten.
Basert på megleranslag hadde
flåten en markedsverdi på 7,5 milliarder kroner. Den samme flåten er
bokført i regnskapene til 5,8 milliarder kroner.

SATSER PÅ PRIVATMARKEDET: Oppkjøpet

 har markedets beste kundetilfredshet  Siste rest fra norges internettbarndom

har
Har solgt internett for 1 mrd.
Én av fem omsetningskroner har havnet på
powertechs bunnlinje.

Fra den spede starten på gutterommet har PowerTech vokst jevnt og
trutt hvert eneste år.
Totalt har PowerTech solgt internettilgang for 984 millioner og
tjent 217 millioner kroner.
I 2003 tok gründerne og eierne
ut sitt første utbytte på 1,5 millioner kroner. Siden er til sammen 188
millioner kroner tatt ut.
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Powertech
 Norges tredje største inter-

nettleveradnør i bedriftsmarkedet
 Startet i 1993 som en av Nor-

ges første internettilbydere.
 Etablert av skolekameratene

Øystein Homelien, Lars
Christian Nøring, Harald
Paulsen og Henrik Dramstad.
 I dag er flestepartene av
kundene på egen fiber, men
har også kunder på kobber
(DSL).
 Eies av Pål Solberg (26,8 %),
Øystein Homelien (19,6 %),
Terje Lars og Lars Nøring
(19,5 %), Hnerik Dramstad
med flere.
 Nummer 243 på Finansavisens liste over de 500 største selskapene i Norge.

Broadnet kjøpte Powertech i vinter for å styrke seg i bedriftsmarkedet. Nå øker
man mot de private kundene.
omsetter for 121 mill.

TV-sTjerne: Øystein Homelien forklarer Tande-P og det norske folk hva inter-

nett er.

FoTo: YouTube

– Lynet skal fortsette som eget
brand og kjøre sin strategi, mens
HomeNet skal selge kollektive avtaler. Oppkjøpet gir oss en ekstra
boost i Oslo, men vi har bredbånd
i 90 norske byer, og kommer nå til å
utvide satsningen over hele landet,
sier Vesterby.

Fibersalg
Av Homenets 55.000 kunder er
45.000 på DSL og 10.000 på fiber.
Med et nyrekruttert team skal nysalget av fiber økes kraftig – og helst
femdobles fra i fjor.
– Teamet skal stå for et salg på
mer enn 10.000 fiberkunder i inne-

Basert på driftsresultat de siste
fem årene (105 millioner kroner),
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egenkapital på 30 millioner og en
gjeld på 24 millioner, er prisen trolig godt over 100 millioner kroner.
Med på kjøpet får Broadnet markedets mest lojale kunder, og nye

2012

2015

0

fiberinfrastruktur i osloområdet.
I fjor omsatte PowerTech for 121
millioner kroner med et driftsresultat for avskrivninger (EBITDA)
på 28 millioner kroner.

værende år, en økning på rundt fem
ganger salget i 2015 på fiber. Vi er
godt i rute salgsmessig, noe vår nye
strategi også bidrar med, sier Vesterby til Finansavisen.
– Og strategien er...?
– Vi kutter farstgrensen på nettet
og tilbyr høyest mulig hastighet til
en langt lavere pris enn vi har sett
hos våre konkurrenter. Da er man
rustet for fremtiden og har kapasitet
til å strømme så mye man ønsker,
sier Vesterby.

Mer konkurranse
De store aktørene som Canal Digital, AltiBoks og Get har vært nær-

markedet, sier adm. direktør Nina Vesterby.

Blokkert i Brasil

Selskapet hadde 28 skip i drift i
kvartalet og disse bidro til inntekter
på 356 millioner kroner.
I går meldte imidlertid rederiet
at Petrobras har terminert kontrakten med plattformforsyningsskipet
(PSV) Havila Faith i Brasil. Kontrakten hadde opprinnelig en varighet til august 2017, men ble blokkert
av lokal tonnasje og fikk ikke fornyet driftstillatelsen i sambalandet.

Vi har fiber i 90
norske byer, og
nå til å utvide
SaSkommer
får tilbake 660 millioner
satsningen over hele landet

Forhandler videre

I et svakt supplymarked klarer ikke
Havila Shipping å betjene den ren-

EU-kommisjonen har besluttet å ikke anke en kjennelse fra
EU-domstolen i desember som
slo fast at flyselskapet ikke skulle betale 70 millioner euro i bot
på grunn av kartellvirksomhet

knyttet til SAS Cargo.
Dermed vil boten som SAS
betalte allerede i 2010 tilbakebetales. Flyselskapet regnskapsfører
beløpet i andre kvartal, opplyses
det i en børsmelding.

Nina Vesterby, HomeNet

mest enerådene på fiberbredbånd de
senere år i privatmarkedet, men vil
nå møte konkurranse når HomeNet
satser tyngre.
– Broadnets landsdekkende
fibernett på 40.000 kilometer
vokser stadig, og vi kommer til å
utvide satsningen til stadig nye
byer. I Tromsø har vi mer enn
halvparten av kundene våre, men
vi har altså fiber i 90 norske byer
allerede. Mange av disse vil vi se på
fremover. Det er på tide at en aktør
som oss, med et så stort fibernett,
tar grep og kommer inn i markedet
for alvor, sier Vesterby.

Broadnet satser nye 50 millioner kroner på oppkjøp

