
Waystream skördar nya framgångar i Norge – vinner ny affär värd 2 MSEK från HomeNet
Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har återigen via sin norska
partner NetNordic Solutions A/S tagit hem en order från HomeNet. Ordern, som är värd 2 miljoner kronor, levereras under september och oktober.

HomeNet är med sina 60 000 kunder en av Norges snabbast växande leverantör av TV- och bredbandstjänster och är sedan 2014 en återkommande kund
till Waystream. Den nya ordern består av Waystreams ASR6000 samt tillhörande optik, SFP, och kommer att användas till utbyggnad av HomeNets nät.

 – Vi är stolta över att få fortsatt förtroende av HomeNet och gläds åt deras snabba tillväxttakt. HomeNet är en stor kund till oss och tillsammans ska vi se
till att ännu fler norrmän ska få tillgång till snabb och säker uppkoppling samtidigt som vi ska säkerställa den bästa kundupplevelsen nu när vi
tillsammans med NetNordic bygger ut deras fibernätverk, säger Mats Öberg, vd på Waystream.

Fibertekniken är snabbt ökande i Norge. Vid utgången av 2016 fanns det närmare 810 000 fiberbredbandsabonnenter, en ökning om 126 000 abonnenter på
ett år vilket motsvarar en procentuell ökning om 38 procent. Liksom i Sverige ökar TV-tittandet via fiber också kraftigt i Norge. Under 2016 ökade antalet
abonnemang över fiber med 72 500 stycken till närmare 570 000. I Norge är TV via fiber den näst största accessteknologin. [1]

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Öberg, VD Waystream 
Mobil: +46 76 8818131 
Email: mats.oberg@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för
telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta
att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNAC Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

[1] https://ekomstatistikken.nkom.no/#/statistics/details?servicearea=Fast%20bredb%C3%A5nd&label=Fast%20bredb%C3%A5nd%20-%20abonnement 


