News Release

Xfiber vokser fortsatt etter 20 år i bransjen
[Stavanger, 20 Oktober, 2014] Xfiber, tidligere NetPower Datacom, ble startet så tidlig som i 1995

for å levere tilknytning til Internett via modem. Nå snart 20 år senere lykkes selskapet fortatt
godt i det svært konkurranseutsatte markedet. Modemene er satt på museum for lenge siden - nå
leveres det primært datakommunikasjons-tjenester over fiber. Selskapet har hovedsete i
Stavanger, men infrastruktur over hele landet og løsninger og kunder over hele verden.
«Vi har re-fokusert selskapet til utelukkende å levere high-performance datacom tjenester til det
profesjonelle markedet. Dette omfatter både fokus på kvalitet og respons, men også utvikling av
et tjenestespekter som møter behovet til selskaper med avanserte behov, samt systemintegratorer
som videreforedler tjenestene selv. Vårt slogan er «zero-toleranse for downtime» og
organisasjonen jobber beinhardt for å leve opp til dette» utdyper Markedsjef, Espen Ruud.
Xfiber har de siste årene spesielt lykkes godt med leveranser til oljeoperatører og store
oljeservice selskaper, og dette ga omsetningsvekst på ca. 15% i 2013. I 2014 forventer selskapet
en ennå høyere vekst både på topplinje og bunnlinje.
«Vår reviderte strategi har lykkes godt. Vi har posisjonert oss i en attraktiv nisje hvor våre
forutsetninger for og lykkes er spesielt gode, og hvor det er vanskelig for de største aktørene å
levere det samme kundefokuset. På 2 år har vi økt omsetningen med 35% og vil omsette for ca.
50 MNOK i 2014. Tilbakemelding fra markedet er at de ønsker kvalitet, rask respons på feil og
endringer og overflod av båndbredde. Det er dette Xfiber leverer» legger CEO, Tore Garborg til.
Om Xfiber:
Xfiber, tidligere NetPower Datacom, ble etablert allerede i 1995 og fremstår i dag som en av landets mest
rendyrkede datacom-leverandører. Fra selskapets hovedsete i Stavanger, driftes nasjonal og internasjonal
infrastruktur for kunder over hele verden.
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