Broadnet inngår strategisk samarbeid med Tech Mahindra
(Fornebu, 23. september 2015) Broadnet AS (Broadnet) har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Tech
Mahindra Ltd. (Tech Mahindra), for å møte vekstmålsettingene og understøtte selskapets kvalitets- og
effektivitetsarbeid. Tech Mahindra har vekstambisjoner på det attraktive norske markedet og overtar
arbeidsgiveransvaret for rundt 125 Broadnet-ansatte som en del av avtalen.
- Våre kunder vil i fremtiden stille enda høyere krav til kapasitet, kvalitet og pris, samtidig som bredbåndsbransjen
endrer seg raskt. Broadnet skal være i front av utviklingen og har derfor inngått et strategisk samarbeid med Tech
Mahindra, ett av verdens fremste telekom-selskaper. Samarbeidet vil styrke vår konkurransekraft og kapasitet for
vekst betydelig, og gjøre oss i stand til å fortsette å levere de beste løsningene til våre kunder i årene fremover,
sier Martin Lippert, administrerende direktør i Broadnet.
Tech Mahindra er et selskap med indiske røtter og en sterk europeisk tilstedeværelse. Selskapet samarbeider med
et stort antall av verdens fremste virksomheter og har over 103 000 ansatte i over 90 land. Tech Mahindra har
vokst betydelig i Norden de seneste årene, inklusive flere strategiske samarbeid i Norge. Broadnet samarbeider
allerede med Tech Mahindra på ulike prosjekter. Nå utvides samarbeidet betydelig med tjenester innen
kundeleveranser, IT og nettverk. Tjenestene utføres i dag internt i Broadnet.
- Samarbeidet med Broadnet er viktig for Tech Mahindra. Avtalen er vår største innen IT- og nettverksdrift i Norge
og vi ser frem til å arbeide med et selskap med høye målsettinger til vekst og kvalitet. Vi får nå tilgang på
kompetente medarbeidere som kjenner Broadnet og det norske markedet svært godt, samtidig som vi kan tilby
kunnskap og kapasitet gjennom vår øvrige virksomhet, sier Vishaal Gupta, kommunikasjonsdirektør for Europa i
Tech Mahindra.
Som en del av avtalen med Broadnet vil Tech Mahindra overta arbeidsgiveransvaret for rundt 125 ansatte fra 1.
desember 2015.
- Vi fortsetter å investere tungt for fremtiden. Avtalen med Tech Mahindra gjør oss enda bedre rustet til å vokse
videre og å møte den tøffe konkurransen i markedet. Endringene innebærer en stor omstilling for våre
medarbeidere og vi har gjennomført en lang og grundig prosess sammen med de tillitsvalgte. Vi er trygge på at vi
nå har landet på den beste løsningen for å sikre at Broadnet skal lede an utviklingen i en raskt omskiftelig bransje,
sier Lippert.
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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.
Om Tech Mahindra
Tech Mahindra tilbyr tjenester innen blant annet digital transformasjon og business reengineering og har over 103 000
ansatte i over 90 land. Selskaper har over 750 globale kunder, hvorav flere Fortune 500-selskaper. Tech Mahindra
omsetter for 3,8 milliarder dollar årlig og er en del av Mahindra-gruppen.

