PRESSEMELDING

HomeNet har signert avtale med en av Nordens største boligleverandører, JM Norge AS.
HomeNet har inngått avtale om leveranse av fiberinfrastruktur og -tjenester til JM Norge. HomeNet
ble valgt etter en lengre anbudsprosess med deltagelse fra flere nasjonale leverandører. Avtalen
omfatter leveranse av fibernett til JM Norge sine nybyggprosjekter de kommende årene.
“Vi er svært fornøyde med å ha inngått et strategisk samarbeid med HomeNet. God kvalitet på
leveranse av Tripleplay vil spille inn som en faktor i den totale verdien våre kunder opplever ved
innflytting, og vi ser frem til at HomeNet skal være en aktiv bidragsyter for å sikre at JM Norge
fortsatt har de mest fornøyde kundene (kilde: Uavhengig måling Prognosesenteret «Årets mest
tilfredse kunder 2015»), sier Camilla Wangberg Lundblad, Innkjøpsleder i JM Norge AS.
”Avtalen med JM Norge gjør at vi nå kan regnes som et fullgodt alternativ til våre konkurrenter i
kampen om nybygg rundt om i landet vårt. I tillegg ser vi at vår strategi med gode netthastigheter,
stor valgfrihet for kunden, og ikke minst avvikling av tvunget koblingssalg, slår godt an i markedet”
sier Timo Ruud, Salgsleder i HomeNet.

HomeNet er heleid av Broadnet AS, Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til
bedrifter, operatører og offentlig sektor. HomeNet retter sitt fokus på privatmarkedet og nettet
består av over 40 000 kilometer med fiber som knytter sammen over 90 norske byer fra nord til sør.
HomeNet produserer internettproduktet selv, og har åpnet nettet for samarbeidspartnere på TV- og
telefontjenester, blant annet de kjente aktørene RiksTV, Viasat, Get, SnapTV og Ibidium. Dette sikrer
kundene en valgfrihet som er unik i det Norske markedet.
JM Norge AS er en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Europa er de en del av
det børsnoterte svenske boligselskapet JM AB, som er Nordens ledende aktør på feltet. Virksomheten
er fokusert på nyproduksjon av boliger med tyngdepunkt på storbyområder og universitetsområder i
Sverige, Norge og Finland.
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