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Talkpool vinner femårigt O&M-kontakt i Haiti 
 
Efter mer än elva års samarbete har Digicel Haiti förnyat sitt förtroende för Talkpool genom 
att teckna ett femårskontrakt för drift och underhåll av sitt mobilnätverk i Haiti. 
 
Talkpool har varit Digicels största leverantör av mobilnätstjänster i Haiti sedan 2006. Efter att ha 
startat med 100 GSM-siter 2006 har Digicel ständigt utökat och uppgraderat nätverket på sin 
viktigaste marknad till det rikstäckande, moderna 4G-nätverket de har idag. Talkpools roll har varit 
att stödja Digicel med stegvis expansion och uppgradering av nätet samt att säkerställa att 
mobilnätet alltid fungerar och tillgängligt för alla abonnenter. 
 
Digicel Haiti har nu inte bara förlängt kontraktsperioden från tre till fem år, utan omfattningen av 
uppdraget för TalkPool har utökats från 950 mobil-siter till 1450, vilket omfattar Digicels fullständiga 
nätverk i Haiti, när Talkpool tar över nu de 500 siterna i norra Haiti från sin huvudkonkurrent. 
Talkpool vann kontraktet i konkurrens med fyra stora regionala tjänsteleverantörer. 
Exekveringsavtalet är ett underavtal till det tioåriga globala ramavtal för leverans av drift- och 
underhållstjänster till alla Digicels 30 marknader världen över, som signerades tidigare i veckan. 
 
"Talkpools trogna personal i Haiti har arbetat nära Digicels organisation under många år, många 
gånger under tuffa förhållanden. Att Digicel Haiti nu ger Talkpool ansvaret för hela sitt nätverk i 
Haiti under fem hela år, är ett tydligt bevis på att engagemanget och professionalismen hos våra 
anställda uppmärksammas och värderas högt av Digicel." Säger Talkpools koncernchef Erik 
Strömstedt. 
 
Femårsavtalet gäller retroaktivt från och med den 1 juni 2017 och har ett uppskattat värde på 35 
MUSD eller 7 MUSD per år. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Erik Strömstedt, VD Talkpool AG  
Tel: +41 81 250 2020 
erik.stromstedt@talkpool.com 

 
Om Talkpool 
Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska 
kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och 
operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med 
faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är Talkpool 
Certified Advisor. 

 
Om Digicel 
Digicel Group är en total kommunikations- och medialeverantör med verksamhet på 31 marknader i Karibien, 
Centralamerika och Asien och Stillahavsområdet. Digicel driver också en mängd sociala initiativ på sina 
marknader, däribland Digicel Foundations i Haiti, Jamaica, Papua Nya Guinea och Trinidad och Tobago, som 
fokuserar på utbildnings-, kulturella och sociala utvecklingsprogram. 
 

Besök www.digicelgroup.com för mer information. 
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Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 15.00 CET. 


