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AllTele går vidare med elsatsning, investerar i Anova 
 
Efter genomfört marknadstest gällande merförsäljning av eltjänster till ett urval kunder väljer AllTele att 

fortsätta satsningen på el genom att investera i Anova Energi AB. 

Som AllTele tidigare nämnt via en pressrelease 23 oktober 2013 så har AllTele genomfört ett arbete med att 

utvärdera närliggande tjänster och dess potential för merförsäljning. Framförallt har eltjänster utvärderats som ett 

sätt att stärka banden och lojaliteten mellan företaget och slutkunden. 

Efter genomfört test väljer AllTele att investera i elbolaget Anova Energi AB och förvärvar 49 procent av aktierna i 

bolaget. I och med förvärvet tar AllTele plats i bolagets styrelse.  

- Investeringen i Anova gör att AllTele indirekt kan bredda sin produktportfölj och arbeta aktivt med 

korsförsäljning på fler plan än renodlade telekomtjänster. Våra tidigare tester har visat att det finns ett 

stort intresse från våra kunder att byta elleverantör och tillsammans med Anova kan vi skapa och 

paketera elprodukter som tilltalar våra kunder. Genom målmedvetet arbete, lyhördhet för marknadens 

behov samt en förmåga att skapa en unik position har Anova en spännade framtid framför sig och kan 

skall på långsikt generera en bra avkastning för våra aktieägare, säger Paul Moonga, VD AllTele. 

 

- Vi befinner oss in en stark tillväxtfas och AllTeles investering i Anova tillför en stor kundbas att bearbeta 

och det är där vi kommer att lägga vår fokus den närmaste tiden. Vi ser stora likheter mellan 

utvecklingen på telekommarknaden och den avreglering som nu inträffar på elmarknaden och vi tror att 

AllTele kan bidra med stora kunskaper i vårt strategiska arbete för att Anova skall vara på framkant och 

plocka marknadsandelar, säger David Forsberg, VD Anova. 

 
 

För ytterligare information: 

 
AllTele 
Paul Moonga, VD 

Mobil:  +46 (0)70 959 06 66 
E-post:  paul.moonga@alltele.se 
 
Anova 
David Forsberg, VD 

Mobil:  +46 (0)70 660 42 59 
E-post:  david.forsberg@anovaenergi.se 
 

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. 
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