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Technetix ingår återförsäljaravtal med InCoaxTM 
omfattande mer än 70 marknader 
 
Technetix Group Ltd, en ledande återförsäljare av bredbandslösningar, adderar 
InCoaxTM produkter till sin portfölj av lösningar för accessnätverk. Företaget har 
sedan grundandet 1990 fokuserat på att bygga samarbeten och strategiska 
partnerskap med ledande kabeloperatörer för bredband och är nu verksamt på mer 
än 70 marknader. 
 
“InCoax lösning för ’Ethernet over coax’ kommer att bli ett värdefullt tillskott till vår sortiment och 
kommer att lösa våra kunders behov att tillhanda kostnadseffektiva lösningar för 
höghastighetsbredband. Kabeloperatörsmarknaden genomgår transformering och efterfrågan av 
symmetriska höghastighetsbredband ökar. Vi kommer att marknadsföra in:xtndTM genom vårt 
omfattande nätverk i Europa, Afrika, Asien-Stillahavsregionen, Nord- och Sydamerika”; säger Paul 
Broadhurst, CEO & Founder, Technetix. 
 
“Technetix kommer genom sin expertis och räckvidd, att hjälpa oss att penetrera nya marknader, 
speciellt inom kabeloperatörssegmentet. Vi har sett ett stort intresse för in:xtndTM på flera av de 
marknader Technetix är verksamt. Technetix är välkänt och erkänt för sin tekniska expertis och 
serviceåtagande. Vi välkomnar Technetix med deras kompetens, kvalitetsfokus och breda 
marknadsnärvaro till vårt nätverk av partners"; säger Helge Tiainen, Head of Product Management, 
Marketing & Sales, InCoax Networks. 
 
 
För ytterligare information: 
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                     
jorgen.ekengren@incoax.com                                                        
+46 73- 899 55 52 
 
 
About Technetix 
Dedicated to helping cable operators better compete - and win - Technetix is a trusted, professional and 
customer-focused global provider of network services. Founded in 1990, the company is passionate 
about engineering and prides itself on helping customers serve millions of subscribers every day. 
Technetix listens, innovates and delivers technologically advanced products and solutions that enable 
flexible, powerful networks; increase revenue and market share, and provide a better service 
experience. With cutting-edge solutions like DBx, Virtual Segmentation and Remote PHY, Technetix is a 
partner that cable operators can count on to achieve their most ambitious goals. The company sells into 
leading cable operators in 70 countries. www.technetix.com 

 
Om InCoax Networks AB (publ) 
InCoax Networks AB utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med InCoax MoCA 
Access 2.5 plattformen erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations 
kostnadseffektiva lösningar för multigigabitsnätverk för ’Fiber Access Extension’.  
För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 
651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser. 


