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Netel tecknar fyraårigt ramavtal på cirka 300 Mkr 
med Deutsche Telekom om utbyggnad av 
fiberinfrastruktur

Netel Holding AB:s (publ) ("Netel") tyska verksamhet tecknar ett ramavtal med Deutsche 
Telekom om utbyggnad av fiberinfrastruktur i Hamburg och Schleswig-Holstein i norra 
Tyskland. Avtalet utgör en del av Netels etablering i Hamburgområdet med omnejd och 
stärker positionen i norra Tyskland. Ramavtalet uppgår till cirka 300 Mkr, med en jämn 
fördelning under de kommande fyra åren och start i januari 2022.

”Vi har arbetet med Deutsche Telekom sedan etableringen i Tyskland 2018. Ordern visar att 
samarbetet är stabilt och långsiktigt. Efterfrågan på fiberutbyggnad är stark i hela Tyskland och det 
här avtalet stärker vårt orderläge ytterligare och visar att Netel utgör en del i Deutsche 
Telekoms expansionsplaner för de kommande åren”, kommenterar Ove Bergkvist, VD och 
koncernchef Netel.

” Vi har sedan en tid etablerat oss i de östra regionerna och breddar oss steg för steg geografiskt i 
den viktiga norra regionen i Tyskland. Det är med glädje vi konstaterar att vårt arbete bär frukt. 
Avtalet innebär att vi skapar en bas och trygghet under de kommande åren, och därmed grunden 
för fortsatt expansion i regionen”, säger Anders Mikkola, Country Manager för Netel i Tyskland.

Netel etablerade verksamet i Tyskland sommaren 2018 och har därefter stegvis byggt en 
organisation som till stor del består av personer från övriga Netel, med stor erfarenhet från 
byggnation inom fiber, telekom samt kraftnätverk. I slutet av 2021 kommer Netel ha fem 
projektkontor i Tyskland.

Kontakter

Ove Bergkvist, vd +46 (0)73 337 09 37 ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0 )73 842 36 90 peter.andersson@netel.se
Johan Hähnel, IR +46(0)70 605 63 34 ir@netelgroup.com

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-24 08:45 CET.
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Om oss

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi 
tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät.  Bland våra kunder 
återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, 
bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro via 18 kontor och hade, per 30 juni 
2021, 610 anställda. Under 2020 uppvisade Netel intäkter på 1 847 miljoner kronor och 
proformaintäkter på 2 303 miljoner kronor.
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