PRESSEMELDING

BROADNET AS INNGÅR STRATEGISK OG LANGSIKTIG SAMARBEID
MED ARVATO FINANCIAL SOLUTIONS

Arvato Financial Solutions har inngått en avtale om Fakturaadministrasjon og kjøp av inkassosaker for
Broadnet. Broadnet har valgt Arvato som leverandør etter en lang anbudsprosess, hvor flere norske
leverandører har deltatt.
Avtalen inkluderer administrasjon av fakturaer, full reskontro og betalings oppfølging, kjøp av inkassosaker
mot privat kunder, og er en utvidelse av tidligere samarbeid.
Arvato og Broadnet inngår et samarbeid på lengre sikt for å sikre kontinuitet og vekst.
«Vi er svært fornøyde med å ha inngått et strategisk samarbeid med Broadnet. Arvato skal levere smidige og
innovative tjenester og effektive prosesser med høy kvalitet som vil bidra til å skape merverdi og vekst for
Broadnet. Denne avtalen er av stor betydning for vår vekststrategi og våre målsetninger, hvor vi satser
betydelig innenfor data- og telekommuikasjonsbransjen i Norge», sier Karl Otto Aam, Country Manager i
Arvato Norge.
«Avtalen med Arvato gir oss muligheten til å samle våre fakturering og innfordringstjenester i hele konsernet
hos en leverandør. Vi har også tidligere hatt avtale med Arvato på inkassotjenester og vært meget fornøyd
med deres resultater. Totalavtalen sikrer kvalitet i alle ledd i kundereskontro og innkrevingsprosess, og gjør
det mulig for oss å konsentrere oss om å levere best mulig service og tjenester til våre kunder», sier Jacob
Kjær, CFO i Broadnet AS.

Broadnet AS er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon. Broadnets virksomhet er splittet
i fem forretningsområder: Forhandler, Operatører, Systemintegratorer, Storkunder og SMB som alle leverer til
bedriftsmarkedet og Homenet som opererer i privatmarkedet. Broadnet Holding konsernet består blant annet
av selskapene Broadnet AS, Homenet AS, Dinabo AS og Dataguard AS. Konsernet eies av EQT, Nord-Europas
ledende private equity-selskap. EQT har sterke vekstambisjoner for konsernet i lys av økende kapasitetsbehov
på datakommunikasjon
Arvato Financial Solutions er en global leverandør av finansielle tjenester, og del av det tyske
Bertelsmannkonsernet. Selskapet leverer profesjonelle outsourcingtjenester (Finance BPO) som fokuserer på
kontantstrømmen i alle faser av kundens livssyklus – fra risikostyring til fakturering, salg av fordringer og
inkasso. Selskapet har rundt 7000 medarbeidere i 22 land. Arvato håndterer rundt 10 000 kunder, noe som gjør
de til Europas tredje største leverandør av integrerte finansielle tjenester.
https://finance.arvato.com/no
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