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Mångmiljonaffär till Tele2 när Newsec framtidssäkrar fastigheter
- Pris och teknik avgörande för affären
Newsec Asset Managment, en av Sveriges ledande fastighetsförvaltare, väljer Tele2 som
bredbandsleverantör för sina kunders sammanlagt 7 000 hushåll. Affären är värd 189
miljoner kronor över totalt tio år. Nu kopplas fastigheter i Göteborg, Malmö och
Markaryd till Tele2s fibernät med hastigheter på upp till 100 Mbit/s.
Som del av kontraktet ansluts även 4 000 hushåll till Tele2s kabelTV-nät vilket innebär att de
boende kan ta del av bredband, IP-telefoni och kabelTV i ett och samma erbjudande från
Tele2.
-

Vi ville samla alla bredbandstjänster hos en leverantör. I upphandlingen vann Tele2
eftersom de erbjöd oss en mycket bra teknisk lösning till ett fördelaktigt pris, säger Per
Thorén, kundansvarig på Newsec.

Genom att ansluta alla hushåll till Tele2s fibernät förbereder dessutom Newsec sina kunders
fastigheter för framtida behov av bredbandsbaserade fastighetsägartjänster.
-

Det här avtalet visar tydligt vår styrka som bredbandsleverantör. Med vårt erbjudande
kommer boende i fastigheterna få snabb uppkoppling till ett konkurrenskraftigt pris,
säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige.

Fastighetsbolagen som har gett Newsec i uppdrag att upphandla bredbandsleverantör och som
nu ansluts till Tele2s fibernät är bland annat Markarydsbostäder AB, Bostads AB Gröningen,
EjendomsSelskabet Malmö AB, B&C Motetten, KB Trivio Fastigheter, KB Trivio
Förvaltning, Sandrevets Fastighets KB och JWB Fastighets KB.
_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070- 426 47 07
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28
Om Tele2
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det bästa erbjudandet. Vi har 26 miljoner
kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och
innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga
monopolen och andra etablerade spelare.Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2008 omsatte bolaget 38,3
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor.

