Stockholm den 5 juni 2009

Boxer köper majoriteten i finska PlusTV
Boxer, en del av Teracomkoncernen, köper majoriteten av aktierna i
den finländska betal-TV-operatören PlusTV. Baker Capital och IT
Provider Funds kvarstår som minoritetsägare. Målet är att
fortsätta att utveckla PlusTV till nytta för både konsumenter och
programbolag.
– Plus TV har etablerat sig som en ledande betal-TV-operatör på
den finländska marknaden och har stor potential. Vi räknar med att
utveckla synergier mellan våra verksamheter i Sverige, Danmark och
Finland och att lära oss av varandra. Med vår samlade förmåga
kommer alla företagen att bli starkare på alltmer
konkurrensutsatta marknader, säger Per Norman, VD för Boxer.
– Genom köpet av majoriteten i PlusTV, tar vi ytterligare ett steg
på vägen mot att skapa en nordisk mediekoncern fokuserad på
digitala marknät och betal-TV-tjänster, säger Crister Fritzson, VD
för Teracomkoncernen.
Boxer, genom moderbolaget Teracom, har köpt majoriteten av PlusTV.
Baker Capital och IT Provider Funds kvarstår som minoritetsägare.
Ambitionen från alla ägarna är att fortsätta att utveckla PlusTV
till ett än mer konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag. Fram
till nu har PlusTV ägts av Baker Capital, IT Provider Funds och en
grupp privata investerare.
-----------------------------------------------------------------För mer information, vänligen kontakta:
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Lennart Ivarsson, informationsdirektör Teracom
Tel: 0708 91 20 21, e-post: lennart.ivarsson@teracom.se
-----------------------------------------------------------------Boxers affärsidé är att erbjuda attraktiva programpaket och
mervärdestjänster till ett konkurrenskraftigt pris och med teknik
som är enkel att använda. Boxer startades i oktober 1999, finns i
Sverige och Danmark och ägs av Teracom.
Teracomkoncernen är Sveriges ledande medieoperatör med tjänster
inom TV, radio och bredband genom företagen Teracom, Boxer och
Comet Networks. Koncernen omsätter ungefär tre miljarder kronor,
har 600 anställda och ägs av svenska staten.
PlusTV startade 2006 och erbjuder attraktiva programpaket till
hushåll via det finländska digitala marknätet. PlusTV har 280.000
kunder, omsätter drygt € 50 miljoner och har 35 anställda.

