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Fortsat fremgang for 3 i 2010 
 

Teleselskabet 3 fortsætter med at vokse og forbedre resultaterne på det danske marked. Såle-

des blev 2010 det andet år i træk med et positivt resultat før finansielle omkostninger (EBIT), og 

selskabets omsætning rundede DKK 2,2 mia. I løbet af 2010 fik selskabet mere end 119.000 nye 

kunder, så der nu er 636.000 kunder hos 3. Endvidere opnåede selskabet i 2010 for første gang 

et positivt resultat efter finansielle poster (NPAT) på DKK 31 mio.   

  

 

I et faldende marked oplevede 3, som den eneste operatør, en vækst i omsætning og kundebase fra 2009 til 

2010. Selskabets omsætning steg med 26 % til DKK 2,2 mia, og kundebasen steg med 23 % til 636.000 kunder. 

Samtidig fortsatte selskabet de senere års positive trend i udviklingen af resultat før finansielle omkostninger 

(EBIT) og opnåede således et EBIT-resultat på DKK 121 mio, hvilket er en forbedring på DKK 120 mio. i forhold 

til 2009.   

 
 Omsætning DKK 2.247 mio. (stigning på 26 % i forhold til 1.777 mio. i 2009) 

 636.000 kunder (stigning på 23 % i forhold til 517.000 kunder i 2009) 

 EBIT-resultat DKK 121 mio. (forbedring på DKK 120 mio. i forhold til 2009) 

 Positivt NPAT-resultat på DKK 31,4 mio. mod et tab året før på DKK -98.8 mio. 

 

”Endnu engang har 3 formået at give konkurrenterne baghjul og skabe tocifret vækst ved at levere et konkurren-

cedygtigt produkt i verdensklasse. Vores netværk er i flere tests blevet kåret som Danmarks bedste, og det ved 

kunderne. Det er mobilt bredbånd, smartphones og nu også tablets, der trækker væksten på markedet, og her er 

det afgørende at have et bomstærkt netværk med høj hastighed og god dækning,” siger CEO Morten Christian-

sen fra 3. 

 

I 2010 sikrede 3 sig et ideelt udgangspunkt for videreudviklingen af selskabets netværk. Selskabet udmanøvre-

rede resten af den danske telebranche og sikrede sig ved en auktion i maj frekvenser i 2,5 GHz- båndet til en 

meget attraktiv pris. Desuden vandt selskabet i oktober to ledige licenser til frekvenser i 900 og 1800 MHz-

området og har dermed det bedst mulige tekniske og økonomiske udgangspunkt for at opgradere netværket til 

LTE-teknologien. 3 investerer i de kommende to år et milliardbeløb i opgraderingen af sit netværk og er i øjeblik-

ket ved at færdiggøre opgraderingen til en nominel hastighed på 42 Mbit/s. 

 

2010 var fjerde år i træk, hvor 3 med en succesfuld kombination af et moderne og veludbygget netværk, attrakti-

ve produkter og fokus på god kundeservice sikrede sig mere end 100.000 nye kunder udelukkende gennem 

organisk vækst. Selskabet har nu 636.000 kunder i Danmark, og det er 3’s erklærede målsætning at nå 1 million 
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kunder i Danmark indenfor en kort årrække. 3 har også mærket effekterne af den såkaldte ”mobilpriskrig”, der 

brød ud i efteråret 2010, men det har ikke påvirket årets resultat i nævneværdig grad. 

 

”Jeg er stolt over, at vi har holdt fanen højt i et marked, hvor især efteråret har budt på store udfordringer. Selv-

om der er stor fokus på lave priser, har udviklingen bestyrket vores tro på, at vejen frem er en kombination af et 

fremragende netværk, attraktive produkter, et højt serviceniveau og naturligvis også fornuftige priser. Det er den 

samme opskrift, som også skal sikre vækst for 3 i 2011, selvom vi ikke forventer vækst i det samme høje niveau 

som i 2010”, siger Morten Christiansen.  

 

I de første måneder af 2011 har 3 lanceret en helt ny pakkebaseret abonnementsstruktur, og i juni revolutionerer 

selskabet markedet for mobilt bredbånd med 3DataDeling, som gør det muligt at koble sig på det mobile bred-

bånd med både tablet og bærbar computer uden ekstraomkostninger. Gennem starten af 2011 har 3 også åbnet 

Nordeuropas største telebutik på Strøget i København og har ansat telebranchens første kundeombudsmand, 

som skal føre tilsyn med, at kundernes rettigheder respekteres til punkt og prikke. 

 

3 Skandinavien er ejet af svenske Investor AB (40 procent) og det Hong Kong-baserede Hutchison Whampoa (60 

procent). 3 Group er repræsenteret i 10 lande og har næsten 30 mio. kunder.   

 
Portrætfotos til fri afbenyttelse findes på www.3.dk/billedarkiv 

 

 

For yderligere information: 

Hanne Damgaard, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: hanne.damgaard@3.dk, mobil: 31 200 478. 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 
 

Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens 

og i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel 

og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Austra-

lien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 


