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Broadnet 1. kvartal Bryter nedadgående trend

Broadnet opp av

bølgedalen

SNUOPERASJON: Martin Lippert og Broadnet ser
endelig ut til å ha snudd en langvarig og nedadgående
trend. Nå satser store penger på modernisering av
fibernettet.
FOTO: SVEN CHR. STENVAAG

Har styrket kontantstrømmen med over 100 millioner
TELEKOM: Etter et vanskelig 2013 opplever fiberleverandøren

Broadnet

Broadnet endelig at pilene peker riktig vei. – Vi har snudd det,
sier adm. direktør Martin Lippert.
Sven Chr. Stenvaag
sven.stenvaag@finansavisen.no

I september i fjor skrev Finansavisen om hvordan fiberselskapet
Broadnet hadde tapt 1,3 milliarder
på fem år. Tapene skyldtes blant
annet store kostnader knyttet til
restrukturering, nedbemanning,
tøffere marked og kundeflukt.
Få dager senere måtte adm. direktør Ole Edvard Pedersen gå, og
fra 1. november kom den rutinerte
dansken Martin Lippert, med bakgrunn fra TDC, inn i sjefsstolen.
Han tok over et selskap hvor
omsetningen falt med nærmere 100
millioner kroner til 1,43 milliarder
i fjor, og hvor EBITDA var ned 80
millioner kroner. Men fem måneder
inn i 2014 er meldingen klar:
– Vi har snudd det. Vi er gått fra
nedadgående til oppadgående, sier
Lippert nå.

Kundefrafall merkes
Broadnet er den største aktøren
som leverer fiberbredbånd til be-

driftsmarkedet ved siden av Telenor,
og har slitt med stort kundefrafall
(churn) de siste årene. I første kvartal er det redusert med nærmere
30 prosent, men Broadnet merker
konsekvensene av det som skjedde
i 2012 og 2013.
– Hvis jeg selger deg fiber i dag,
kommer inntektene først en stund
frem i tid. På samme måte har det
du tapte av kunder i fjor påvirkning
også i dag, forklarer han.
Derfor er han godt fornøyd
med å ha stabilisert omsetningen
i første kvartal på 350 millioner
kroner, og økt EBITDA marginalt
med to millioner kroner til 88 millioner.
– Vi har forbedret kontantstrømmen med 109 millioner kroner fra
første kvartal i fjor til første kvartal
i år, samtidig som investeringene
opprettholdes på et høyt nivå, sier
han.
Broadnet investerte 102 millioner kroner i fibernettet på 40.000 kilometer i årets tre første måneder, og

regner med å komme opp i en halv
milliard i investeringer i år.
– Vi investerer fortsatt voldsomt,
sier Lippert og peker på avtaler med
Huawei og Ericsson, som skal oppgradere kjernenettet til Broadnet.
Det vil gi hastigheter på 400 gigabit pr. sekund i core-nettet. Avtalen
rommer også en rekke andre oppgraderinger som skal bidra til å redusere sårbarheten i den nasjonale
infrastrukturen.

EQT satset milliarder
Broadnet er resultatet av to oppkjøp
foretatt av det svenske investeringsselskapet EQT. I 2010 kjøpte EQT
Hafslund Fiber (senere InFiber) for
1,5 milliarder kroner. I desember
2011 kjøpte EQT Ventelo Holding
fra en rekke kraftleverandører
(blant andre BKK, Troms Kraft,
Eidsiva bredbånd og Altibox) for
1,8 milliarder kroner.
Ventelo var på folkemunne kjent
som «mini-Telenor», men nå som all
fiberkommunikasjonen er samlet i
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Støy på
linjene

TELEKOM: telekonglomeratet Broadnet/Ventelo blør fortsatt.
ledelsen stiller seg uforstående til påstander om problemer.
Leif Håvar Kvande

Broadnet

Leif.Kvande@finanSaviSen.no

De siste fem årene har telekonglomeratet Broadnet tapt 1,3 milliarder kroner etter en omsetning på 13
milliarder kroner.
Tapene skyldes blant annet store
kostnader knyttet til restrukturering, nedbemanning, tøffere marked og kundeflukt.
Kilder i IKT-bransjen som Finansavisen har vært i kontakt med
forteller om misfornøyde kunder
og om store rabatter på nye avtaler.
I årsrapporten for 2012 står det at
omsetningsnedgangen fra 2011
delvis skyldes «tap av enkelte store
kundekontrakter».
– Det har vært mye skurr på linjene, sier en kilde til Finansavisen
om Broadnet.
– Hvem sier det, spør adm. direktør Ole Edvard Pedersen.
– I 2011 mistet vi et par store
kunder som vi hadde på en spesiell
løsning, fortsetter han.
Pedersen sikter til videresalg av
datakommunikasjon der Broadnet
leide linjer av Telenor. Telenor var
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1.884,8 2.623,0
Driftsresultat
-210,2 -452,5
Resultat før skatt -346,6 -261,3
Resultat etter skatt -272,5 -176,6
 Norsk bredbåndsselskap som tilbyr

– Ingen kommentar: Det er velkjent at
Ventelo har vært til salgs lenge, men styreleder
Anders Misund i Broadnet Topholding ønsker
ikke å kommentere salgsryktene. FOTO: HeikO Junge

raskt internett via egne fiberlinjer
eller leid fiber og kobber (DSL).
 Eies av det svenske investerings-

– etter pLanen: Broadnet-sjef
Ole Edvard Pedersen.
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imidlertid ikke fornøyd med å få
inn Broadnet som videreselger av
slike avtaler og oppjusterte leien.
Dermed forsvant inntektsmulighetene for Broadnet.

Svensk ryddegutt
Broadnet-konglomeratet er resultatet av to oppkjøp foretatt av det
svenske investeringsselskapet EQT.
I 2010 kjøpte EQT Hafslund Fiber (i
dag InFiber) for 1,5 milliarder kroner. I desember 2011 kjøpte EQT
Ventelo Holding fra en rekke kraftleverandører (blant andre BKK,

selskapet EQT som eies av Wallenberg-familien.
 Resultatet av flere oppkjøp og sam-

menslåinger blant annet av Pronea
og Hafslund Fiber/InFiber.
 Blant kundene finner vi Uninett,
Statnett og Jernbaneverket.
 Telefonileverandøren Ventelo og
bredbåndsleverandøren (til privatmarkedet) Homenet er også i
samme konsernet.

Troms Kraft, Eidsiva bredbånd og
Altibox) for 1,8 milliarder kroner.
For å lede selskapet, hentet EQT
inn den svenske ryddegutten og
teknologen Anders Igel, som på
midten av 2000-tallet sørget for at

den svenske telegiganten Telia smeltet sammen med Finlands Sonera.
Igel ledet selskapet frem til i fjor
sommer. Da ble Pedersen ansatt for
å spisse selskapet. Telefonidelen ble
skilt ut i Ventelo, bredbånd til privatmarkedet ble lagt til Homenet,
mens Broadnet skal bringe fiber til
bedriftene.
– Vi har endret selskapet fra
å være et televerk til å bli et fiberkommunikasjonsselskap. Vi bygger
ut egen fiber og selger datakommunikasjonstjenester som baserer seg
på fiber, forklarer Pedersen.
Ifølge økonomidirektør Lars My-

ren dreier det seg om flere hundre
millioner kroner årlig i fiberinvesteringer.
– Vi har omsetning og resultater i henhold til planene som ble
lagt for et drøyt halvår siden. Vi
investerer mye i nye fiberaksesser.
Nå dreier det seg om å kapitalisere på investeringene, fortsetter
Pedersen.
Han sier at selskapet er i en fase
der resultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) er viktigere enn
bunnlinjen, og sier at selskapet er
EBITDA-positive og var det i fjor.
Da ble bunnlinjen belastet med 400

Endelig kan du synkronisere, lagre og dele
dine jobbdokumenter på en sikker måte

millioner kroner i avskrivinger på
investering i ny fiber noe som gir en
EBITDA på 190 millioner kroner.

Stor ryddejobb
– Dette er et stort prosjekt for oss
med mange selskaper i bagasjen, sier
økonomidirektør Myren i Broadnet.
Han ramser opp BaneTele, Pronea og Hafslund Fiber/InFiber,
gamle selskaper i Broadnet-konglomeratet.
– Det var for stor bredde i gamle Ventelo og Broadnet. Spissingen
har ført både til bortfall av kunder
og til at vi har fått nye kunder, fort-

setter Myren.
Broadnet brukte over 100 millioner kroner i fjor over driften på
omorganisering og nedbemanning.
Arbeidsstokken ble redusert med
rundt hundre mann i fjor. Økonomidirektøren sier at fjoråret var et
konsolideringsår, og at omsetning
og resultat endte som budsjettert.

Fokusert fiberselskap
Økonomidirektøren sier at det
fortsatt vil være restruktureringskostnader i år, men av en annen
karakter. Nå skal de gamle selskapene samordnes og fremstå som

én enhet. I år vil disse kostnadene
være i «10-millionersklassen», påstår Myren.
– Jeg vil ikke si alt for mye om
2013, annet enn at vi har en positiv
utvikling på topp og bunn, hevder
han.
Det konsoliderte regnskapet for
hele Broadnet/Ventelo-gruppen
viser en omsetningsnedgang på 28
prosent fra 2011. Omsetningen endte på 1,9 milliarder kroner, men den
gjelder imidlertid bare for årets siste
ti måneder. Den gjennomsnittlige,
månedlige omsetningen falt dermed
med 14 prosent fra 2011 til 2012.

Telefoni til salgs

Spissingen i Broadnet-konsernet skulle gjøre det enklere å selge
unna telefoniselskapet Ventelo. det har man ikke lykkes med ennå.
Spissingen i Broadnet-konsernet
skulle blant annet gjøre det enklere for konsernet å kvitte seg
med telefonidelen, som er flyttet
over i Ventelo. Ifølge bransjerykter
har EQT prøvd å få solgt Ventelo
til «alle», unntatt pengelense Idar
Vollvik, uten hell. Blant annet er
aktørene kritiske til blandingen av

fast- og mobiltelefoni, samt privatog bedriftskunder.
– Angående Ventelo, så har
EQT som politikk at vi ikke kommenterer rykter, herunder hypotetiske transaksjoner, kommenterer
Anders Misund, styreformann i
Broadnet Topholding og rådgiver
i EQT.
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Finansavisen
skrev i fjor høst om de store utfordringene i Broadnet/Ventelo.
Norman SecureBox
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- den sikre skylagringen for bedrifter

Broadnet er målsettingen å være alt
annet enn et «mini-Telenor».
– Vi var en dårlig utfordrer, og
det nytter ikke å sloss med Telenor
ved å gjøre det samme som dem.
Vi skal være annerledes, og slå Telenor ved å være raskere og lettere
på foten, sier Lippert, og peker på at
Broadnet nå har samme leveransepresisjon som Telenor.
– Og den skal videre opp, ikke
Ta kontakt for å lære mer.
tlf: 67 10 97 00 | salg@norman.no
www.norman.no/normansecurebox

Networking

minst gjennom den storstilte oppgraderingen av nettet vårt, understreker han
I dag har Broadnet rundt
13.000 bedrifter som fiberkunder,
og et totalt antall kunder på nærmere 100.000.
– Både hva gjelder churn, omsetning og leveransepresisjon har
vi snudd utviklingen, og nå skal vi
vokse igjen, sier den joviale dansken.
Påmelding: norwegianinvestmentforum.no

