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InCoax stärker organisationen med försäljningschef 
i Tyskland för att accelerera försäljningen  
 

Med syfte att accelerera försäljningen och öka sin kommersiella närvaro utnämns 
Michael Smoll som försäljningschef för Tyskland. 
 

Michael Smoll har lång och gedigen erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling, 
inom telecom, bredband, multimedia och fiber på den tyska marknaden, från bolag 
som Unitymedia, Versatel, Siemens och Telefonica. 
 
”Tyskland är enligt Analysis Mason det land i Europa som har störst potential för 
in:xtnd™. Den tyska marknaden är därför prioriterad i vår strategi. För att lyckas i 
Tyskland är det viktigt att ha en organisation på plats. Med förstärkningen av 
organisationen och Michaels långa erfarenhet från branschen, ser jag fram emot att vi 
snabbt ska kunna utveckla vår försäljning.” , säger Håkan Rusk,  Chief Sales and 
Marketing Officer för InCoax. 

 
In:xtnd är en bredbandslösning som möjliggör gigabithastighet genom det vanliga antennuttaget. I och med att 
lösningen fullt ut återanvänder befintliga koaxiala nätverk, är den både smidig att installera och bra för miljön. In:xtnd 
bygger på en framtidssäker och uppgraderbar standard och går att integrera med befintliga system för 
nätverksstyrning, vilket minimerar risken för operatörerna. 
 
"Jag är övertygad om att InCoax, med sina hårdvarukomponenter för inomhus bredbandsutbyggnad, har rätt 
förutsättningar för att lyckas. Jag ser fram emot att stödja InCoax expansion på den tyska marknaden. 
Höghastighetsinternet påverkar oss alla," säger Michael Smoll 
 
Michael Smoll börjar 1 november och kommer att rapportera till Håkan Rusk, Chief Sales and Marketing Officer. 
 
 
För ytterligare information:  
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB  
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427  
 
Om InCoax Networks AB (publ) 
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- 
och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till 
vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 
info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser. 
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