
 

 

ice.net med over 100 000 kunder 

 

(Oslo, 3. sept 2012) – ice.net avsluttet første halvår med en omsetningsvekst på 40 prosent, en positiv 

EBITDA og passerte i juli 100 000 kunder. Dette er en viktig milepæl i selskapets historie, sier 

administrerende direktør i ice.net, Eivind Helgaker. Selskapet befester dermed sin posisjon som den tredje 

største leverandøren av mobilt bredbånd i Norge. 

 

Omsetningen i første halvår utgjorde 127,3 millioner kroner, som var en økning på 40 prosent sammenlignet 

med første halvår i fjor. EBITDA endte på 5,8 millioner kroner mot -20,7 millioner kroner i tilsvarende periode i 

fjor.  

– At ice.net nå har en positiv EBITDA viser at vi leverer som lovet. En bærekraftig utvikling med positive EBITDA 

er først og fremst viktig fordi det gir oss den nødvendige friheten til ytterligere kundevekst, fortsette 

investeringer i vårt nett, utvikle teknologien videre for dermed å kunne gi et enda bedre totaltilbud til våre 

kunder. Vi er med andre ord godt posisjonert for veien videre, sier Helgaker. 

 

Veksten kommer både fra privatmarkedet og bedriftsmarkedet: 

– Vi er spesielt fornøyd med det gode fotfestet vi har fått i bedriftsmarkedet det siste året. Etterspørselen etter 

våre produkter er økende og stadig flere næringer fatter interesse med tilhørende varierte bruksområder. 

Vi har blitt en viktig aktør innen typisk maskin-til-maskin kommunikasjon, som backup til fastlinjer i forbindelse 

med driftskritiske tjenester og i kombinasjon med andre nett for å sikre robustheten i mobile løsninger. Vi har 

et helt unikt nett med tilhørende fordeler ingen andre kan tilby. Stadig flere får øynene opp for det dette, sier 

Helgaker. 

 

 

For ytterligere informasjon kontakt: 

Administrerende direktør Eivind Helgaker, mob.: + 47 95 88 30 35. Mail: eivind.helgaker@ice.net 

Om ice.net 

ice.net tilbyr mobilt bredbånd med en unik kombinasjon av hastighet og dekning. Nettverket er basert på moderne CDMA2000 3G-

teknologi med radiooverføring på frekvensbåndet 450 MHz. Dette båndet kjennetegnes ved at hver basestasjon gir stor geografisk dekning. 

Teknologien er særlig utbredt i USA og Asia. I dag dekker ice.net over 75 prosent av Norges areal. Kystdekningen er så godt som 

sammenhengende, og når opp mot 12 mil til havs. Selskapet eies av Access Industries, et privateid amerikansk industrikonsern etablert i 

1986 av styreformannen Len Blavatnik. Selskapet har strategiske investeringer over hele verden. 

 


