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Broadnet får ny eier
-

EQT Infrastructure blir Broadnets nye eier

-

I løpet av EQTs periode som eier har Broadnet utviklet seg til et robust selskap med en ren
infrastrukturprofil, og er nå Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon
til bedrifter, telekommunikasjonsoperatører og offentlig sektor

-

Broadnet er med sin fiberinfrastruktur del av en svært attraktiv sektor karakterisert av
voksende datatrafikk. EQT Infrastructure vil aktivt støtte Broadnet i jakten på nye
vekstmuligheter og fortsatt stabil utvikling

EQT V og VI har inngått en avtale om å selge Broadnet Holding AS (‘Broadnet’ eller ‘Selskapet’)
til EQT Infrastructure III (‘EQT Infrastructure’).
Broadnet opererer et nasjonalt fibernett på om lag 24 000 kilometer, i tillegg til betydelige
regionale og lokale nett, og knytter sammen mer enn 90 byer i Norge. Selskapets kunder
inkluderer noen av de største selskapene i Norge, samt teleoperatører og forbrukere.
Fra 2014 til 2017 økte inntektene fra NOK 1,4 milliarder til NOK 1,7 milliarder, og justert EBITDA
økte fra NOK 330 millioner til NOK 550 millioner. I dag er Broadnet Norges ledende fiberbaserte
datakommunikasjonstilbyder til bedriftsmarkedet, med et oppgradert og fremtidsrettet
fibernett.
– Vi er stolte av å ha vært del av Broadnets reise de siste seks årene. Selskapet har, under Martin
Lippert og hans teams ledelse, posisjonert seg som den ledende fiberbaserte
datakommunikasjonstilbyderen til bedriftsmarkedet i Norge. Vi mener Broadnet er godt
posisjonert for å utnytte den underliggende markedsveksten som følger av overgangen fra eldre
teknologier til fiber fremover, sier Anders Misund, partner i EQT Partners og Investment Advisor
for EQT V/VI.
EQT Infrastructure vil bistå Broadnet med å identifisere nye vekstmuligheter og ytterligere
kommersialisere selskapets fibernett. Videre vil EQT Infrastructure støtte forbedringsreisen
Broadnet har begitt seg ut på, gjennom videre utvikling av infrastruktur og fortsatt styrking av
kundetilfredshet.
– Broadnet ble opprettet under EQT V/VIs eierskap, og har, under administrerende direktør
Martin Lipperts ledelse, utviklet seg til å bli ledende på det svært attraktive norske markedet for
fiberinfrastruktur. Vi er begeistret over selskapets fremtidsutsikter og muligheten til å støtte
Martin og hans team med deres vekst- og utviklingsplaner, sier Daniel Pérez, partner i EQT
Partners og Investment Advisor for EQT Infrastructure.

Martin Lippert, administrerende direktør i Broadnet, legger til:
– Salget av Broadnet er nok et bevis på den fremgangen vi har hatt de siste årene. Vi har,
gjennom hardt arbeid fra alle ansatte og støtte fra våre eiere, posisjonert Broadnet som en
markedsleder innen fiberinfrastruktur. Vi vil fortsette reisen gjennom videre utvikling av
infrastruktur og ved å gi våre kunder gode opplevelser i årene som kommer. Broadnet er svært
godt rustet til å ta ytterligere markedsandeler i et voksende norsk fibermarked, med støtte fra
vår nye eier som har bred erfaring fra vår bransje.
Det ventes at transaksjonen sluttføres i mai.
Les mer om transaksjonen i pressemeldingene fra EQT V/VI og EQT Infrastructure på
http://www.eqtpartners.com.
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Om EQT

EQT er et ledende investeringsselskap som forvalter om lag 49 milliarder kroner fordelt på 26
fond. EQT-fondene har porteføljeselskaper i Europa, Asia og USA med en samlet omsetning på
over EUR 19 milliarder og ca. 110 000 ansatte. EQT samarbeider med sine porteføljeselskaper
for å oppnå bærekraftig vekst, fremragende drift og markedsledende posisjoner.
Mer info: www.eqtpartners.com
Om Broadnet

Broadnet er den ledende leverandøren av fiberbasert datakommunikasjon til bedriftsmarkedet
i Norge. Selskapet kontrollerer ett av to optiske fibernett i Norge, i tillegg til et betydelig
regionalt og lokalt nettverk. Gruppen består av to merker: Broadnet, som betjener nærings- og
forhandlermarkedet, og HomeNet, som betjener forbrukermarkedet.
Mer info: www.broadnet.no

