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PRESSEMELDING

Ventelo styrker satsingen på fiberbasert kommunikasjon under
merkenavnet Broadnet
(Fornebu, 8. mars 2012) Ventelo styrker satsingen på fiberbasert
datakommunikasjon gjennom å rendyrke virksomheten under merkenavnet
Broadnet. Broadnet skal bli Norges ledende leverandør av fiberbasert datakom til
bedrifter og operatører. Mobilkommunikasjon- og fasttelefoni vil bli videreført
under Ventelo-navnet og skal bli en fokusert utfordrer i det norske
telefonimarkedet.
- IP-basert datatrafikk er det raskest voksende segmentet i telekombransjen, og det nye
Broadnet skal investere betydelig i en rask utbygging av fibernettet for å gi norske
bedrifter fiberbasert datakommunikasjon med høy hastighet. Broadnet skal
kjennetegnes av høy kundetilfredshet gjennom markedets beste kundehåndtering, sier
Anders Igel, administrerende direktør i konsernet.
Ventelo ble kjøpt av investeringsfondet EQT i februar 2012. EQT eier i tillegg InFiber,
som kontrollerer ett av Norges største fibernett, og som vil samarbeide tett med
Broadnet.
Ventelo har virksomhet med to ulike forutsetninger for verdiskapning. Innen fiber eier vi
egen infrastruktur. På mobilsiden leier vi. Det krever ulike forretningsmodeller.
Det nye selskapet vil derfor bestå av to adskilte virksomheter:
Datakommunikasjonstilbyderen Broadnet og mobil- og fasttelefonileverandøren Ventelo:
•

Broadnet – Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon
til bedrifter og operatører

Broadnet tilbyr selskaper og andre telekomoperatører en standardisert og forenklet
produktportefølje for datakommunikasjon med høy hastighet. Selskapet kontrollerer et
landsdekkende fibernett og vil investere betydelig i en rask videre utbygging av nettet.
Selskapet vil benytte InFiber som merkenavn overfor operatørene.
•

Ventelo – En fokusert utfordrer i det norske markedet for
mobilkommunikasjon og fasttelefoni, primært til bedriftsmarkedet

Ventelo tilbyr enkle og tradisjonelle produkter for mobilkommunikasjon og fasttelefoni til
nærmere 80 000 kunder over hele landet og kjennetegnes av god kundeservice.

Side 1

Ventelo
Rolfsbuktveien 4
Postboks 1, Fornebu
NO-1330 Fornebu
ventelo.no

Restrukturering for å skape fremtidsrettede selskaper
Dagens Ventelo er et resultat av flere fusjoner og oppkjøp det seneste tiåret.
Selskapene har et komplekst tjenestetilbud og svært ulike kommersielle forutsetninger.
En omfattende restrukturering vil skape fokuserte og effektive selskaper med finansiell
styrke til videre investeringer. Blant annet vil produkttilbudet bli betydelig forenklet,
samtidig som organisasjonen vil bli tilpasset den nye strukturen.
- Gjennom separasjon og rendyrking av telefoni og datakom vil Ventelo og Broadnet
fremstå som slagkraftige selskaper mot sine kundegrupper. Vi øker lønnsomheten og
sikrer fremtidige arbeidsplasser. Omstillingsprosessen vil dessverre medføre en
omfattende nedbemanning, da det er helt nødvendig å tilpasse organisasjonen til den
nye strategien, sier Igel.
Tiltak for å støtte overtallige
Ventelo vil ha en tett dialog med hver enkelt som blir berørt av omstillingen, i nært
samarbeid med de tillitsvalgte. Målsettingen er at alle berørte skal få avklart sin
situasjon før påske.
- Alle nedbemanninger er smertefulle, spesielt for dem som rammes direkte. Det er
derfor svært viktig for oss å støtte dem som mister jobben og å ha en god dialog med
tillitsvalgte. Vi skal bistå med et program for å hjelpe hver enkelt ansatt til å få nytt
arbeid. Samtidig vil omstillingen bidra til å trygge de gjenværende arbeidsplassene, sier
Anders Igel.
Rask implementeringsprosess
Selskapet vil umiddelbart iverksette den nye organiseringen i Broadnet og Ventelo. De
varslede produktforenklingene vil bli innført i samarbeid med kundene. Videre vil det bli
investert betydelig i en ny IT-infrastruktur, som et ledd i å sikre en høy kundetilfredshet
gjennom markedets beste kundeservice.
Selskapet har samtidig utnevnt de nye ledergruppene innenfor forretningsområdene
Broadnet og Ventelo.
Det vil bli avholdt et pressemøte klokken 12:00 i selskapets lokaler i Rolfsbuktveien 4C.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonssjef Heidi Egede-Nissen på telefon 40 43 73 84.
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Om konsernet
Konsernet tilbyr mobilkommunikasjon og fasttelefoni under merkenavnet Ventelo og
datakommunikasjon under merkenavnet Broadnet. Konsernet har hovedkontor på
Fornebu i Oslo, med regional tilstedeværelse flere steder i Norge. Konsernet omsatte
for ca 2,6 milliarder kroner i 2011.

Side 3

