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Telen
nor Sverige köper Ope
en Net
enor Sverig
ge landets näst störs
sta
Som ett led i satsningen på öppna nät köper Tele
unikationso
operatör, Open
O
Net.
kommu
eddelar i da
ag att man köpt
k
kommu
unikationsoperatören Open
O
Telenorr Sverige me
Broadba
andnet Swe
eden AB (”O
Open Net”) av
a Sweden Carnica Grroup. Open Net har 16
6
anställd
da och finnss i öppna nä
ät i 36 komm
muner över hela landett. Open Net är den nässt största
kommunikationsop
peratören i Sverige,
S
settt till antal anslutningarr. Som en fö
öljd av affären
m
Tele
enor Sverige
e och Fiberd
data AB, so
om hittills levererat dettta till
ingås ettt driftavtal mellan
Open Net.
N
–

Vi har bland
V
d stadsnät och
o bostadssbolag märkkt en stor effterfrågan på
p nya alternativ
bland komm
munikationssoperatörern
na. Genom förvärvet av Open Nett får vi tillgå
ång till
y
ytterligare
k
kompetens
och en storr kundbas vilket
v
stärkerr vår positio
on, säger Mats
M
Lundquist,, affärsomrrådeschef Broadband
B
d & TV, Tele
enor Sverige.

enomförde nyligen
n
en större
s
omorrganisation och
o inrättad
de ett nytt
Telenorr Sverige ge
affärsom
mråde, Broa
adband & TV,
T för att möta den växxande efterffrågan på fiiberbaserad
de
bredban
ndstjänster. I affärsomrrådet ingår Telenors eg
gen kommu
unikationsop
peratör, Open
Universse, som lans
serades i no
ovember 20
011. Så sen
nt som i maj offentliggjo
ordes att Up
ppsalas
största bostadsbola
ag, Uppsala
ahem, valt Open
O
Unive
erse som ko
ommunikatio
onsoperatör.
–

Telenor harr de tekniskka, finansiella och organisatoriska resurser so
T
om krävs för att
kunna utvecckla rollen som
s
kommu
unikationsoperatör ytte
erligare och därmed skkapa
mervärde fö
ör våra kund
der, säger Calle Norb
berg, grund
dare av Ope
en Nets ägare
S
Sweden
Ca
arnica Group.

Journalister når Telenors press
stjänst på 08-41
0
00 75 55
5 eller pres
ss@telenor.com samt Calle
C
Norberrg
på 0708-26 70 02.
enor
Om Tele
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av te
elekommunikkationstjänste
er vars nät tä
äcker 99 proccent av
landets befolkning.
b
I Telenor Sve
erige ingår ävven Bredban
ndsbolaget, Glocalnet
G
och
h Canal Digittal
Kabel-TV
V. Tillsamma
ans har de övver 2 miljone
er abonnente
er, en årsomssättning på 11 950 miljon
ner
kronor (2
2011) och cirrka 2200 ansställda. Läs mer
m på: www
w.telenor.se
Telenor--koncernen är
ä en internattionell levera
antör av kommunikationsttjänster inom
m tele-, data- och
media. U
Utöver mobilv
verksamhet på
p 11 markn
nader i Norde
en, Central- och
o Östeurop
pa samt Asie
en har
koncerne
en 37,5 proc
cents ägarandel i VimpelC
Com Ltd. me
ed verksamhe
et på 18 marrknader. Tele
enorkoncerne
en är en av världens
v
störrsta mobilope
eratörer med
d 140 miljone
er mobilabon
nnemang i sin
na
konsoliderade verksa
amheter (Q1 2012), en årsomsättning
å
g på 99 milja
arder norska kronor (2011
1) och
da. Telenor är
ä noterat på Oslo Børs (T
TEL). Läs me
er på www.te
elenor.com
cirka 30 000 anställd
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