Broadnet med milliardinvesteringer i ny infrastruktur
(Fornebu, 23. april 2015) Broadnet investerer milliardbeløp i bygging av ny fiberbasert
infrastruktur, hvor samlet investeringsbudsjett for 2015 utgjør 470 millioner kroner. Selskapet har
gjennomført en vellykket restrukturering av virksomheten og styrket EBITDA-resultatet i 2014 til
332 millioner kroner. Resultatbedringen ventes å fortsette i 2015.
- Våre kunder vil i fremtiden stille enda høyere krav til kapasitet, tjenester og kvalitet. Derfor investerer vi
milliardbeløp i å bygge Norges råeste og mest fremtidsrettede nett. Vårt
er sekund og er ett av de største IP Core-nettene i Europa. Bare i
2015 venter vi samlede investeringer på 470 millioner kroner, sier administrerende direktør Martin Lippert
i Broadnet, som tilbyr fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor.
Broadnet oppgraderte samtidig de 25 metroringene i Norge med ny IP-teknologi i 2014.
Investeringsprogrammet fortsetter med full styrke i 2015 og fremover.
Venter fortsatt resultatbedring i 2015
Det omfattende investeringsprogrammet underbygges av bedringen i den underliggende virksomheten.
Broadnets driftsinntekter var nær uendret på 1 416 millioner kroner (1 428) i 2014, mens rapportert
EBITDA endte på 332 millioner kroner (293). Broadnet eies av det aktive eierfondet EQT og bruker
EBITDA som viktigste måleparameter. Fra fjerde kvartal 2013 er EBITDA opp 24 prosent, målt mot
samme kvartal i 2014.
- Broadnet har gjennomført en svært omfattende og vellykket omstilling. Resultatene vises i gode
tilbakemeldinger fra kundene, i nettverkskvaliteten og i regnskapstallene, hvor vi har lykkes i å stoppe og
snu den nedadgående trenden. Samtidig har vi en god utvikling i kontantstrømmen fra den operasjonelle
driften. Selv om pilene peker i riktig retning og utsiktene for 2015 er tilfredsstillende, så har vi høye
målsettinger å innfri. Vi vil derfor fortsette å optimalisere driften, styrke organisasjonen og å investere
betydelig i å bygge ny infrastruktur som skal komme kunder våre til gode fremover, sier Lippert.
Som en del av styrkingen av organisasjonen tiltrer Peter Stig Andersen og Haakon Dyrnes som nye
salgsdirektører, med ansvar for henholdsvis storkunder og SME-segmentet. Andersen kommer fra
stillingen som konserndirektør i TDC, mens Dyrnes blant annet har vært administrerende direktør i Tele2
Norge. Martin Lippert har den seneste tiden hatt ansvaret for stillingen som besettes av Dyrnes, mens
Andersen erstatter Petter Moseby som har funnet det riktig å søke nye utfordringer utenfor Broadnet.
- Vi er stolte av å offentliggjøre telecom-navn som Peter Stig og Haakon, noe som vil bidra til å øke
salgstrykket vårt ytterligere. Samtidig vil jeg takke Petter Moseby for hans harde arbeid og dedikasjon til
Broadnet de seneste årene, sier Lippert.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Martin Lippert, administrerende direktør, +47 400 33 413
Om Broadnet
Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og
offentlig sektor. Selskapet eier et landsdekkende fibernett på 40 000 kilometer som knytter sammen 90
norske byer fra nord til sør. Broadnet tilbyr også bredbånd til privatkunder via HomeNet. Broadnet eies av
EQT, Nord-Europas ledende private equity-selskap.

