PRESSEMELDING

Broadnet kjøper Xfiber og styrker sin posisjon i Rogaland
(Fornebu, 26. oktober 2016) Broadnet har inngått en avtale om å kjøpe datacom-leverandøren Xfiber, med
hovedkontor i Stavanger. Xfiber har lykkes spesielt godt som utfordrer i high-end datacom-markedet, med
fokus på systemintegratører og partnere, og har levert meget sterk vekst de siste årene.
– Vi er svært fornøyd med å kunne annonsere denne avtalen. Xfiber har ansatte med meget høy kompetanse
og et sterkt fokus på kvalitet og kundeopplevelse. Gjennom en velfungerende partnermodell har selskapet
oppnådd en imponerende vekst og en unik markedsposisjon de siste årene. Jeg er overbevist om at dette,
kombinert med Broadnet sitt omfattende fibernettverk, vil skape et Xfiber som står enda bedre rustet til å
levere tjenester av høy kvalitet for sine kunder fremover, sier Martin Lippert, administrerende direktør i
Broadnet.
Som den eneste datacom-leverandøren i Norge sertifisert etter ISO 20 000 kvalitetsstandarden, fremstår
Xfiber som spesielt attraktiv for kunder som selv er pålagt strenge kvalitets- og dokumentasjonskrav og hvor
konsekvensene ved driftsavbrudd er betydelige. Med sin plassering i Rogaland har Xfiber opparbeidet seg en
omfattende kundeportefølje som blant annet inkluderer de største aktørene innen Olje & Gass, både gjennom
direkte salg og via sine partnere. Siden 2012 har selskapet økt sin omsetning med 65 %, og forventer i år
inntekter på cirka 60 millioner kroner.
For å ivareta Xfibers konkurransefortrinn vil selskapet fortsette som en selvstendig enhet og beholde Xfibermerkevaren. Selskapet fortsetter også dagens forretningsmodell med eget serviceteam og produksjon,
samtidig som Broadnet sitt omfattende fibernett vil bety ytterligere vekstmuligheter i markedet.
– Strategien vår er fortsatt å levere unike datacom-tjenester til kunder som vet å sette pris på null-toleranse
for nedetid, tett kundeoppfølging og solid kvalitetssikring i alle ledd. Vi vil opprettholde vår identitet med det
samme kompetente teamet, men samtidig vil vi nå få tilgang til Broadnet sin omfattende infrastruktur og dra
nytte av deres skalafordeler. Dette vil gjøre oss svært komplette som datacom-leverandør, og vi gleder oss
veldig til å kunne tilby våre kunder enda mer konkurransedyktige og innovative tjenester i fremtiden, sier Tore
Garborg, administrerende direktør i Xfiber.
Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre transaksjonsverdien.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Broadnet:
Christian Brunhøj, Chief Strategy Officer og Head of SME sales, tlf +47 404 18 800

Broadnet AS er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og
offentlig sektor. Selskapet eier et landsdekkende fibernett på 40 000 kilometer som knytter sammen 90 norske
byer fra nord til sør. Broadnet tilbyr også bredbånd til privatkunder via HomeNet. Broadnet eies av EQT, NordEuropas ledende private equity-selskap.
Xfiber AS utvikler og leverer datakommunikasjonstjenester til high-end markedet, med utgangspunkt i
Rogaland. Xfiber ble etablert allerede i 1995 av Geir Solem og Jan Ivar Ljosland, og har spesielt fokus på
tjenester tilpasset systemintegratører og Olje & Gass-bransjen.
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