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Gründer ferdig med jobben:

Olav Stokke takker av i NextGenTel.
Administrerende direktør Olav Stokke i NextGenTel sier takk for
seg åtte år etter at han og øvrige medgründere startet selskapet
i mars 2000. Yvonne Djerf tiltrer som konstituert adm. direktør,
og overtar et bredbåndsselskap godt rustet for fremtiden.
”Det er selvsagt noe vemodig – men like fullt naturlig for meg som gründer –
å overlate stafettpinnen til andre i den fasen NextGenTel nå går inn i”, sier
Olav Stokke. ”Vi leverte det beste økonomiske resultatet i selskapets historie i
2007, og inngangen til 2008 ser også meget lovende ut. Som første og
foreløpig eneste nasjonale bredbåndsaktør har vi har lansert ”triple play” for
privatkundene over ADSL, det vil si bredbånd til Internettsurfing,
bredbåndstelefoni og digital-TV. De seneste kundetilfredshetsmålingene
bekrefter også at det langsiktige arbeidet med å gi kundene best mulig
produkter til en konkurransedyktig pris, og med en kundeservice kundene kan
være fornøyd med, har båret solide frukter. I samarbeid med vår eier
TeliaSonera står derfor NextGenTel meget godt rustet for fremtiden, og det er
på tide å overlate sjefsstolen til noen andre”, avslutter Olav Stokke.
”Olav Stokke har gjort en fremragende innsats i forbindelse med å etablere og
videreutvikle NextGenTel som en bredbåndsutfordrer i Norge. Da vi kjøpte
selskapet for to år siden, kom vi til duk og dekket bord”, sier styreformann i
NextGenTel, konserndirektør Anders Bruse i TeliaSonera. ”Vi beklager at Olav
ikke lenger vil være med oss videre, men forstår hans ønske om å fratre. Vi
føler oss trygge på at selskapet og de mange øvrige dyktige og fokuserte
medarbeiderne i NextGenTel vil videreføre og ivareta selskapets posisjon på
den aller beste måte også i fremtiden”, sier Bruse.

Olav Stokke tok initiativ til å etablerte NextGenTel i mars 2000, og tok
selskapet på Oslo Børs i desember 2003. NextGenTel ble oppkjøpt av
TeliaSonera, Norden og Baltikums ledende telekommunikasjonsselskap, i mai
2006, og NextGenTel ble tatt av børs i juli samme år. Stokke slutter i
NextGenTel etter eget ønske, og har foreløpig ingen andre konkrete planer
enn at han starter med en lengre ferie.
Yvonne Djerf (50) inngår i dag i ledergruppen for forretningsområdet
Bredbånd i TeliaSonera, der hun er Senior Vice President HR. Djerf har 20 års
erfaring fra TeliaSonera innenfor ulike posisjoner som direktør for Product
Management, IT Management og nettverksoperasjoner i Sverige og
internasjonalt. Før hun tiltrådte som HR-ansvarlig innen Bredbånd, hadde
Djerf ansvar for omorganiseringen av TeliaSonera fra en landstruktur til
forretningsområder, hvor hun rapporterte til CEO.
Yvonne Djerf er Master of Business Administration og Bachelor of Social
Science med hovedfag innen Business Administration fra Universitetet i
Stockholm.
Kontaktperson:
Morten Ågnes, Informasjons- og markedsdirektør i NextGenTel
Tlf.: 90 84 04 77, epost: maa@nextgentel.com
NextGenTel er et "neste generasjons telekommunikasjonsselskap". Siden etableringen i mars 2000 har
NextGenTel tatt posisjonen som den klart nest største bredbåndsoperatøren og det viktigste alternativet til
Telenor når det skal velges bredbånd. Ved å bygge eget nett, med xDSL-basert bredbåndsaksess til både
bedrifter, kommuner og private hjem, har selskapet kunnet utvikle avanserte og nyskapende
bredbåndsløsninger til konkurransedyktige priser.
NextGenTel har over 200 ansatte ved kontorene i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim,
Stavanger og Kristiansand. NextGenTel er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB, Nordens og
Baltikums ledende kommunikasjonsselskap.

