Børsmelding

Bergen, 1. juli 2005

NextGenTel kjøper bredbåndsnett på NordVestlandet
Bredbåndsselskapet NextGenTel forsterker satsningen på Nord-Vestlandet og
har i den forbindelse 30. juni 2005 inngått avtale med PC Support AS,
Sykkylven, om overtakelse av det heleide datterselskapet PC Support Bredbånd
AS. Avtalen innebærer at NextGenTel og PC Support AS etablerer et langsiktig
samarbeid om å videreutvikle bredbåndstilbud til både bedrifter og private på
Sunnmøre og Nord-Vestlandet. Som et ledd i avtalen overtar NextGenTel et
bredbåndsnett og noe over 3.000 aktive linjer, hvorav ca. 350 er levert i
bedriftsmarkedet. I tillegg til NextGenTels fokus på både privat- og
bedriftskundene, vil PC Support i bedriftsmarkedet videreføre kundeansvar og
dialog, med NextGenTel som underleverandør av bredbåndsaksess og naturlig
tilhørende tjenester.
Avtalens verdi er 19,6 mill kr, hvorav 15 mill kr gjøres opp kontant ved
overtakelsen, og resterende kontant etter nærmere avtalte milepæler i
forbindelse med innfasing av nettverk og kunder i NextGenTels nett.
”Avtalen med PC Support om overtakelse av nettverk og kunder, samt den omfattende
samarbeidsavtalen om å videreutvikle konkurransekraftige bredbåndstilbud på NordVestlandet, bekrefter NextGenTels tidligere annonserte strategi om å forsterke veksten
og sikre vår klare nr. 2 posisjon i det norske bredbåndsmarkedet,” sier Olav Stokke,
administrerende direktør i NextGenTel. ”For å forsterke NextGenTels tilstedeværelse i
utvalgte regioner, er det vår strategi å overta lokale selskaper med egen infrastruktur og
kunder. Når vi nå overtar PC Support Bredbånd AS, kan vi samtidig utvide vår
tilstedeværelse på Sunnmøre med over 40 sentraler. Vi kommer til å forsterke denne
tilstedeværelsen ytterligere i tiden som kommer ved å styrke kapasitet og ytelse i det
utbyggingsprogrammet som PC Support har gjort i eget nett, samt utvide vårt nett
ytterligere til å omfatte områder med kundepotensial, fra Sogndal i sør til Kristiansund i
nord. Dette kan gjelde både nye områder samt fortetting hvor en ser synergier i
leveranser til bedrifter og deres ansatte og forbindelser lokalt. ”
NextGenTel og PC Support AS har samtidig inngått omfattende samarbeidsavtaler med
sikte på å videreutvikle bredbåndstilbud og tjenester innenfor regionen. PC Support
fortsetter som en rendyrket tjenesteyter innenfor kommunikasjonstjenester primært i
bedriftsmarkedet, og vil i den forbindelse levere komplette løsninger bestående av
bredbåndsaksess og tilhørende tjenester.
NextGenTel vil inkludere 2.700 – 3.000 aktive linjer fra PC Support Bredbånd AS,
avhengig av status for leveranse og idriftsettelse, i NextGenTels månedstall for juni

2005. Overtakelsen av PC Support Bredbånd AS vil ikke ha balanse-, omsetnings- eller
resultateffekt for NextGenTel i Q2-2005.
Med de betydelige synergi- og stordriftsfordeler som ligger i form av reduserte kostnader
til transmisjon, nettverk, internasjonal trafikk, vedlikehold, administrasjon og
kundeservice, er grunnlaget for videre lønnsom drift ytterligere forsterket. Fra og med
andre halvår 2005 er det forventet at PC Support Bredbånd AS vil kunne bidra med
nærmere 1 million kroner i månedlig omsetning , og med fortsatt positiv bunnlinje.
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