
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Phonera AB (publ), Södergatan 14, 211 34 Malmö. Telefon 040-622 10 00. Org.nr. 556330-3055. www.phonera.com Sid 1 

Pressmeddelande  110218 
 
Phonera expanderar i  Norge genom förvärvet av Ventelo Hosting AS 
 
Phonera fortsätter sin satsning inom Hosting på den norska marknaden genom ett strategiskt förvärv av 
det Oslobaserade bolaget Ventelo Hosting AS. Phonera har genom sitt  norska dotterbolag FastHost Holding 
AS och ägarna t i l l  Ventelo Hosting AS nått en överenskommelse att förvärva 100 % av aktierna i  ett  
skuldfr itt  Ventelo Hosting AS för 22,4 mil joner NOK. 	  
 
Under 2010 förvärvade Phonera AB FastHost AS som är ett tjänsteföretag verksamt inom Hosting och Internetförbindelser med 
säte i Oslo. Nu fortsätter Phonera sin etablering på den norska marknaden genom förvärvet av Ventelo Hosting, Förvärvet är 
strategiskt viktigt för Phoneras fortsatta satsning på Hosting och tillhörande drifttjänster. Förvärvet möjliggör även stora 
marknads- och kostnadssynergier på sikt.  
 

- Detta är en strategiskt riktig affär då vi kan kombinera Ventelo Hostings långa erfarenhet inom Managed services med 
FastHosts gedigna kunskap inom Co-Locations/Accesser. Dessa synergier skapar goda förutsättningar för en 
marknadsledande position för Phonera på den norska hostingmarknaden. Det säger Henric Wiklund, VD och 
Koncernchef Phonera AB. 
 

- Vi har drivit hostingverksamhet sedan 1996 och Ventelo Hosting som eget bolag med stor framgång i snart två och ett 
halvt år. Men nu är tiden mogen för att bli en del av ett större sammanhang där det ges möjlighet till ytterligare 
förbättringar och vidare produktutveckling som gagnar våra kunder och marknaden. Phonera är en väldigt lämplig och 
bra partner för oss. Det säger Per Brose, Administrerende Direktør Ventelo Hosting AS. 
 

Ventelo Hosting tjänsteerbjudande kan sammanfattas enligt följande: 
– Dedikerad Hosting. Tjänsten inkluderar övervakning och drift av hårdvara och operativsystem, databaser och 

applikationer, statistik, 24 timmars beredskap och problemhantering med garanterade responstider. 
– Basic Hosting. Enkel drifttjänst där kund har driftansvar. Kunden köper plats i datahall, bredband och övervakning av 

all infrastruktur. 
– Accesser. Hyrda förbindelser från bland annat Ventelo och Hafslund (SHDSL, ADSL etc.) 
– Backup. 

 
 
Ventelo Hosting AS är ett tjänsteföretag verksamt inom Managed hosting i Oslo-regionen. Bolaget omsatte 2010 
22,3 miljoner NOK med en EBIT om 3,7 miljoner NOK. Bolaget erbjuder drifttjänster till större norska företag med fokus på 
Driftstabilitet, Hög bandbredd, Hög teknisk kompetens, Övervakning/SLA . Ventelo Hosting har två datacenters i hyrda lokaler i 
Oslo och har 11 anställda. För mer information, besök: www.ventelohosting.no 

 
FastHost AS erbjuder företrädesvis Colocation inom segmentet Hosting men även dedikerade servrar och driftstjänster. 
FastHost äger inga egna datahallar utan hyr kapacitet av extern leverantör. Inom området Internetförbindelser ingår allt från 
enklare Internetanslutningar till kommunikationslösningar, primärt för större verksamheter, exempelvis VPN-lösningar samt 
Wholesale/IP-transit. FastHost har ett eget fibernät i Oslo och riktar sig i första hand till företag versamma inom webbhotell samt 
webbutveckling och webbapplikationer i Osloregionen. FastHost styrka är kombinationen av ett konkurrensmässigt erbjudande 
inom Hosting samt ett kraftfullt Internet och ägs sedan 2010 av Phonera. För mer information, besök: www.fasthost.no 

För ytterligare information kontakta: 

Henric Wiklund VD      

Mobil: + 46 (0) 701-82 00 00          
E-‐post: henric.wiklund@phonera.se    
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PHONERA AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikationstjänster till företag. Phonera skapar 
lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Telefoni, Internet och Hosting. Phonera 
har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2010 335,4 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget 
har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com 


