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3 leverer positivt resultat for 2009 

3 Danmark overgår forventningerne til resultatet for 2009 og kan fremvise positiv EBIT for hele året.  Midt i fi-

nanskrisen har 3 skabt profitabel vækst med mange nye, gode telekunder og fokus på virksomhedens omkost-

ninger. 

 

 

Efter endnu et år med profitabel vækst og fokus på omkostningerne leverer 3 Danmark for første gang et positivt 

EBIT-resultat i årsregnskabet for 2009. 3 har tidligere meldt ud, at virksomheden ville opnå et positivt EBIT-

resultat i 2010. Den positive udvikling i 3 Danmark gennem året har imidlertid medført, at virksomheden har 

nået målet allerede i 2009. 

 

”Vi er stolte af at kunne vise så flotte tal, der endda overgår de forventninger, vi selv og vores ejere havde til os i 

starten af året – og så midt i en finanskrise. Den positive udvikling skyldes, at vi har været gode til at skabe profi-

tabel vækst ved ikke bare at få mange nye kunder, men også de rigtig gode kunder. Samtidig har vi haft ben-

hårdt fokus på vores omkostninger ved fx at investere i mere effektive salgskanaler,” siger Morten Christiansen 

CEO, 3 Danmark. 

 

3 Danmark har i 2009 vist gode resultater inden for både mobiltelefoni og mobilt bredbånd, og målet er også 

fremover at få endnu flere danskere til at se fordelene ved at klippe de besværlige ledninger og undgå tekniker-

besøg og i stedet opnå mobil adgang til internettet. 3’s næste store Eazyinternet-kampagne skydes netop i gang 

torsdag den 21. januar med den danske sangerinde Karen Rosenberg som ny frontfigur.  

 

3 Danmark præsenterer det fulde regnskab i løbet af foråret. EBIT (Earnings Before Interest and Tax) bruges i 

finansverdenen om en virksomheds resultat før renter.  

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400 

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hong Kong, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website på 

adressen: www.3.dk  
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