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Telenor tecknar globalt avtal med Cybercom
Telenor, en ledande internationell leverantör för distribution av telekom-,
data- och mediakommunikationstjänster, tecknar ramavtal för de
kommande två åren med Netcom Consultants, som från och med maj ingår
i Cybercom Group.
-

Fortsatt utveckling av Telenors verksamhet för mobila nät är en förutsättning för bolagets positionering
som internationell aktör inom telekombranschen. Syftet med avtalet är att säkerställa tillgången av de
telekomkonsulter som krävs för vår tillväxt och globala expansion, säger Paul Askim, Senior Vice
President Telenor.

-

Telenor är en ny nyckelkund och vi är mycket glada för det förtroende Telenor visar oss i och med
avtalet, säger Alf Eriksson, Vd Netcom Consultants. Vi har mångårig erfarenhet av att leverera tjänster
och projekt på global nivå. Med våra tjänster inom telekområdgivning har vi hjälpt våra kunder att växa
genom att utnyttja tekniken på bästa sätt i nya affärsmöjligheter.

-

Ramavtalet med Telenor är mycket betydelsefullt för Cybercom. Förvärvet av Netcom Consultants
stärker vårt internationella erbjudande inom telekomområdet och vi har kapacitet att leverera
telekområdgivning och tjänster globalt, säger Mats Alders, Vd och koncernchef Cybercom.
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Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda
teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk
och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekområdgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har
verksamhet i 10 länder och egna kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till drygt 400
personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se
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