Broadnet kjøper PowerTech og styrker posisjonen i SMBmarkedet
(Fornebu, 29. februar 2016) Broadnet har inngått en avtale om å kjøpe bredbåndsleverandøren
Powertech Information Systems AS (PowerTech). PowerTech har Norges mest fornøyde
bredbåndskunder og transaksjonen vil styrke selskapenes posisjon i markedet for små og
mellomstore bedrifter (SMB-markedet).
- Vi er svært fornøyd med å offentliggjøre kjøpet av PowerTech. Selskapet er en anerkjent
kvalitetsleverandør av bredbånds- og datakommunikasjonsløsninger og har Norges mest fornøyde
kunder i bedriftsmarkedet. PowerTech blir en viktig del av vår videre vekststrategi i SMB-markedet.
PowerTech vil bli videreført som en egen merkevare og vi ser frem til å jobbe med PowerTechteamet for å kunne tilby våre kunder enda bedre fiberbaserte bredbåndstjenester, sier Martin
Lippert, administrerende direktør i Broadnet.
PowerTech er en av Norges eldste internettleverandører og har spesialisert seg innen bredbånds- og
datakommunikasjonstjenester til SMB-markedet, hvor selskapet de seneste årene har toppet EPSIundersøkelsen som måler kundetilfredsheten blant kundene. PowerTech hadde driftsinntekter på
121 millioner kroner i 2015, og en EBITDA på 28 millioner kroner. Partene har inngått en avtale om å
ikke offentliggjøre transaksjonsverdien.
- Broadnet vil bli en svært god partner for PowerTech og våre kunder. Selskapene står svært godt til
hverandre og vi vil sammen styrke vår konkurransekraft, samt få tilgang på hverandres produkter,
ressurser og nettverk. Merkevaren PowerTech vil bli videreført og vi ser frem til å fortsette vårt
sterke kundefokus og levering av høykvalitets bredbåndstjenester til bedrifter, sier Kristen Linaae,
daglig leder i PowerTech.
Transaksjonen er betinget godkjennelse fra konkurransemyndighetene.
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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 PowerTech
Powertech Informations Systems AS bygger infrastruktur og leverer bredbånds- og kommunikasjonstjenester av
høy kvalitet til profesjonelle brukere. PowerTech var en av de første tilbyderne av Internettilgang i Norge, og har
siden oppstart i 1993 utviklet seg til å bli en ledende aktør innenfor sitt område. PowerTech opererer i et regionalt
marked og leverer bredbånd, co-location og relaterte tjenester til bedriftskunder i eget dekningsområde i
Oslo-/Akershus- og Oslofjordregionen.

