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En langsiktig strategi for
norske telenett bør ta
sikte på all TV inn i
kablete bredbåndsnett
før 2021 og
kringkastingsf ...

VIS FLERE (+5)

Adm. direktør i Broadnet Ole Pedersen med rendyrket
fibermaskin.
#
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Det kan vise seg at
Telio har gjort et
gullkantet kjøp av
NextGenTel. Potensialet
ligger i Telenors
fibernett, skriver A ...

Broadnet har ikke ambisjoner på privatmarkedet og setter all fokus på
fibernett for transport og aksess til bedriftsmarkedet.
VIS FLERE (+5)
AV ARNE JORAMO

- Vi rydder all gammel telecom-skitt vekk og skal sitte igjen med en ren
fibermaskin, sa adm. Direktør Ole Pedersen under konferansen til Norsk
Fiberforening i går. Han sa også at EQT/Broadnet er innstilt på å kjøpe
fiberselskaper der det finnes et godt ponenstale.
Store oppsigelser hos Nokia

-Derfor har vi også kjøpt Pronea. I de 6 månedene vi har eid selskapet har vi
økt kundeveksten med 30 prosent, sa Pedersen.

Nettbrett smeltet under lading
Internasjonale HD-samtaler med n ...
Ny app krypterer telefonsamtaler

Det beste er pistol

Energiselskap kan bli årets sven ...

- Vi kommer langt med smil, men enda lengre med pistol. Men jeg vil helst
bruke smilet, sa Ole Pedersen med henvisning til balansegangen mellom
direkte og indirekte salg. Han redegjorde også for en indre omstillingen av
Broadnet og poengterte at bransjen er drevt av endringer – revolusjonerende
endringer i markedet.

«Facebook-mobilen»
Ny forskning avslører global net ...
Søndag starter det nye Megaupload
Enda en sjef forlater Apple
AT&Tvurderer europeisk oppkjøp

- Verdien ligger i det umettelige behovet for båndbredde, sa han og poengterte
at systemintegrasjon og innhold ikke framover skal være Broadnets business.
Da vi spurte om han helt vil forlate privatmarkedet svarte han som følger.
- Nøkkelen er å være fokusert på noe og være god på det.
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