PRESSEMELDING

BROADNET SATSER OFFENSIVT I NORD-NORGE
Broadnet styrker den nasjonale fibersatsingen og kjøper de Tromsø-baserte fiberselskapene Pronea og
Troms Kraft Fiber av Troms Kraft. Broadnet og InFibers satsing på fiberbasert datakommunikasjon vil
gjøre Tromsø til en av de ledende bredbåndsbyene i Norge.
Broadnet leder an fiberrevolusjonen i Norge gjennom utbyggingen av et nasjonalt fibernett. Med
oppkjøpet av Pronea og Troms Kraft Fiber vil Broadnet ytterligere forsterke sin posisjon og bli en ledende
fiberaktør i Nord-Norge.
–

Gjennom oppkjøpet av Pronea og Troms Kraft Fiber befester Broadnet sin posisjon som Norges
ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedriftsmarkedet. Sammen skal vi
fortsette fiberrevolusjonen i Norge, sier Ole E. Pedersen, administrerende direktør i Broadnet.

Broadnet satser allerede kraftig i Nord-Norge gjennom deltakelse i det nye Stamfiberprosjektet i regionen
og med tydelig tilstedeværelse i Bodø.
–

Broadnet er den aktøren som satser sterkest på fiber og høykapasitets infrastruktur i Nord-Norge.
Det er gode nyheter for norske bedrifter som nå får tilgang til uendelig kapasitet fra en nasjonal
fiberaktør, sier Pedersen.

Troms Kraft Fiber og Pronea er heleide datterselskaper av Troms Kraft. Selskapene har en omsetning på
75 millioner kroner og 11 ansatte med spisskompetanse innen fiberoptikk og datakommunikasjon.
Pronea leverer sikre og stabile fiberoptiske bredbåndsløsninger primært mot bedriftsmarkedet, og er
Nord-Norges største fiberselskap. Pronea eier i tillegg Bredbåndsservice, som leverer bredbånd til
privatkunder i Oslo.
–

I Broadnet har vi funnet en ambisiøs og langsiktig eier for Pronea og Troms Kraft Fiber. Vi har fått
en eier som er villig til å satse og investere i Nord-Norge i fremtiden, sier styreleder i Pronea og
daglig leder i Troms Kraft Fiber, Erling Dalberg.

Transaksjonen skal godkjennes av Konkurransetilsynet.

Broadnet og InFiber eies av EQT – Nord-Europas ledende private equity selskap. Broadnet AS er en del
av Broadnet Holding AS, som også eier Ventelo AS. Broadnet har som mål å fjerne tekniske barrierer for
verdiskaping og vekst. Vi sørger for at våre kunder alltid har kapasitet til å realisere teknologiens fulle
potensial i sin virksomhet. Broadnet har 450 ansatte, hovedkontor i Oslo (Fornebu) og regionskontorer i
Kristiansand og Bodø.

Kontaktpersoner:
Erling Dalberg, styreleder Pronea, daglig leder Troms Kraft Fiber, tlf: 908 80 022
Heidi Egede-Nissen, kommunikasjonssjef Broadnet, tlf: 404 37 384
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