Pressmeddelande
Stockholm 25 januari 2011

AllTele köper ePhone.
AllTele har förvärvat samtliga bredbands- och IPtelefonikunder samt varumärket ”ePhone” från Perfect Communication AB.
Köpeskillingen som uppgår till 10,8 msek finansieras i sin helhet
inom AllTeles kassaflöde. Överlåtelsen är per den 25 januari 2011.
AllTele och Perfect Communication AB har slutit avtal om AllTeles
förvärv av varumärket ePhone med 11 153 stycken abonnemang
fördelade på internet och IP-telefoni. Kundstocken består av privathushåll och företagskunder inom 40-talet stadsnät. AllTele har redan innan övertagandet leveransavtal med samtliga berörda stadsnätsägare och kommunikationsoperatörer. Perfect Communication
har inte uppnått de skalfördelar som är grunden för en lönsam affär i
stadsnäten och har därför beslutat att avyttra kundstocken till AllTele.
Förvärvet omfattar inget övertagande av personal.
– För AllTeles del innebär förvärvet av ePhone att vi ytterligare förstärker våra skalfördelar samtidigt som vi övertar en konkurrent
inom stadsnätsmarknaden. Med vår redan starka marknadsnärvaro
på de orter som är aktuella ger denna affär direkt en volymmässig
effekt med förbättrad nyttjandegrad och ökad lönsamhet samtidigt
som det skapar grunden för att på dessa orter också rulla ut vårt
kompletta TV-erbjudande, säger Ola Norberg, vd AllTele.
– Denna affär utgör ännu en pusselbit i den pågående branschkonsolidering som vi inom AllTele anser är helt nödvändig för att uppnå
en för både kunder och stadsnät stabil marknad och kommer att följas av ytterligare liknande eller större förvärv, fortsätter Norberg.
– Vi har trots stora investeringar i marknad och system inte kommit
upp i de kundvolymer som erfordras för att nå lönsamhet och har
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därför sedan en tid tittat på möjligheterna att hitta en bra köpare av
verksamheten. Med AllTele som köpare garanterar vi nu att våra
kunder får en leverantör som i dag har marknadens starkaste produkterbjudande inom bredband och IP-telefoni och en dokumenterad erfarenhet av att ta över denna typ av kunder, säger Bo Wigstrand, grundare och vd för Perfect Communication AB.

För mer information hänvisas till www.alltele.se ”Investor relations”
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Om AllTele, www.alltele.se
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på
den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007
haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15
juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i
samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare
fast telefoni, mobiltelefoni, TV och internettjänster till privatkunder samt
små och medelstora företag. AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås
både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad
fast telefoni. Bredbandtjänster tillhandahålls både i stadsnät och via
ADSL. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Kramfors,
Ängelholm, Linköping, Tranås, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

