PRESSEMELDING

Broadnet og GlobalConnect går sammen – Skaper et ledende
nordeuropeisk fiberbasert datakommunikasjonsselskap
(Fornebu, 13. september 2018) Broadnet Holding AS (Broadnet) slår seg sammen med GlobalConnect A/S
(GlobalConnect) og skaper en av Nord-Europas ledende leverandører av datakommunikasjonstjenester.
Sammenslåingen vil styrke selskapets produkt- og servicetilbud innen digital omstilling for bedriftsmarkedet
og skaper en solid plattform for videre vekst og ekspansjon.
- Vi er stolte av å offentliggjøre sammenslåingen av Broadnet og GlobalConnect, hvor vi skal bidra til den digitale
transformasjonen for nordeuropeiske bedriftskunder. Det sammenslåtte selskapet blir en ledende leverandør av
fiberbasert datakommunikasjon, og vil bistå nasjonale og multinasjonale selskaper med digital omstilling gjennom
avanserte digitale plattformer, tjenester og god kundeoppfølging, sier Martin Lippert, administrerende direktør i
Broadnet og leder av det sammenslåtte selskapet.
Kombinasjonen av Broadnet og GlobalConnects infrastruktur og tjenester vil utvide det sammenslåtte selskapets
tilbud over landegrensene. Broadnet kontrollerer over 24 000 km med fiber i Norge gjennom sitt landsomfattende
høyhastighets-nettverk, som knytter sammen mer enn 90 byer over hele landet. Selskapet er den ledende
uavhengige fiberbaserte datacom-tilbyderen i det norske markedet, og betjener privatmarkedet gjennom
merkevaren HomeNet. GlobalConnect er en ledende tilbyder av fiberbasert datakommunikasjon for
bedriftsmarkedet, samt den største datasenteraktøren i Danmark. Selskapet drifter 15 300 km med fiber og har
13 000 kvadratmeter med sikre datasentre i Danmark og Nord-Tyskland.
- Broadnet og GlobalConnect passer svært godt sammen og vil dra nytte av det økende behovet for
høykapasitets-kommunikasjon, kombinert med sikker tilgang for infrastrukturen til kundene i både datasentre og
skybaserte tjenester. Fusjonen vil betydelig styrke det kombinerte selskapets operasjonelle muligheter innen
digital omstilling for bedriftskunder og vil danne et solid grunnlag for videre vekst og ekspansjon i våre
hovedmarkeder, sier Per Morten Torvildsen, styreleder i Broadnet og GlobalConnect, samt styreleder det
sammenslåtte selskapet.
Broadnet og GlobalConnect eies av investeringsfirmaet EQT gjennom EQT Infrastructure III-fondet, og selskapene
hadde kombinerte driftsinntekter på NOK 2.6 milliarder i 2017 med et samlet EBITDA på NOK 890 millioner.
- EQT ser betydelige muligheter for Broadnet og GlobalConnect i de nordeuropeiske markedene. Vi tror fusjonen
vil skape en optimal posisjon for det sammenslåtte selskapet til å tilby kundene virksomhetskritiske og
fremtidsrettede kommunikasjonstjenester, samt infrastruktur til skytjenester. EQT vil fortsette å investere i
selskapet og støtter målsettingen om å bli den ledende og mest smidige utfordreren i det nordiske og
nordeuropeiske markedet for infrastruktur og tjenester til skytjenestene, sier Daniel Pérez, partner i EQT Partners
og investeringsrådgiver for EQT Infrastructure.
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Om Broadnet
Broadnet er en av de største leverandørene av datakommunikasjonstjenester i Norge. Selskapet kontrollerer ett
av to fibernettverk i Norge, i tillegg til et omfattende regionalt og lokalt nettverk. Selskapet har merkevarene
Broadnet og HomeNet i henholdsvis bedrifts- og forbruker-markedet.

Se www.broadnet.no for mer informasjon.
Om GlobalConnect
GlobalConnect er en av de største tilbyderne av fibernettverk og den ledende leverandøren av datasentre i
Danmark. Selskapets 15 300 km fibernettverk dekker både Danmark og Tyskland, og selskapet har omtrent 13 000
kvadratmeter med datasenterkapasitet.
Se www.globalconnect.dk for mer informasjon.
Om EQT
EQT er et ledende investeringsfirma med ca. 50 milliarder euro i innhentet kapital, fordelt på 27 ulike fond. EQTfondene har porteføljer i Europa, Asia og USA med totale driftsinntekter på mer enn 19 milliarder euro og nesten
110,000 ansatte. EQT jobber med porteføljeselskaper for å oppnå bærekraftig vekst, sterkt operasjonell drift og
markedslederskap.
Se www.eqtpartners.com for mer informasjon.

