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EQT satsar på öppna fibernät och förvärvar IP-Only
EQT förvärvar datakom- och Internetoperatören IP-Only och tar därmed ett första
betydande steg i sin målsättning att skapa en nationell aktör på den svenska
fibernätmarknaden.
EQT har ingått avtal om att förvärva 91 procent av IP-Only Telecommunication AB ("IP-Only”)
Genom förvärvet avser EQT att ytterligare stärka IP-Onlys marknadsnärvaro och tjänsteutbud
genom att erbjuda en förbättrad kapitalbas, öka investeringstakten och möjliggöra selektiva
tilläggsförvärv.
"IP-Only är ett intressant företag med en spännande och utvecklingsbar position bland
kapacitetskrävande företag och operatörer, men framför allt med potential att skapa ett verkligt
öppet alternativ till nuvarande fibernätsägare. Både genom att konsolidera lokala befintliga nät
och att fortsätta investera i finmaskig utbyggnad på den svenska fibermarknaden. En uppgift helt
i linje med den svenska regeringens bredbandsmål för 2020", säger Gunnar Asp, industriell
rådgivare till EQT och föreslagen ordförande i styrelsen för IP-Only.
”I det digitala samhälle som nu växer fram behöver Sverige ett rikstäckande, öppet fibernät som
är konkurrensneutralt för tjänsteleverantörerna. IP-Only har länge levererat kraftfulla
datakommunikationstjänster till större företag och det känns nu otroligt spännande för oss att få
satsa vidare och utveckla nätinfrastrukturen och tjänster tillsammans med den kompetens och
de finansiella resurser som EQT tillför”, säger Mikael Philipsson, VD för IP-Only.
Jörgen Svanlind, styrelseordförande i IP-Only fortsätter: ”Efter  en  längre  tid  med  finansiellt  
ansträngt läge avslutas nu den finansieringsprocess som startade hösten 2011 på bästa möjliga
sätt. Styrelsen är positiv till affären och målet att säkerställa en uthållig finansiell position för
bolaget är nu uppfyllt. Med EQT som ägare får IP-Only en fantastisk möjlighet att realisera sin
fulla  potential.”
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Philipsson, VD IP-Only Telecommunication AB (publ)
Tel: 070-8431043, e-post: mikael.philipsson@ip-only.se
Jörgen Svanlind, Styrelseordförande IP-Only Telecommunication AB (publ)
Tel: 070-355 88 06, e-post: jorgen.svanlind@ip-only.se
Gunnar Asp, industriell rådgivare till EQT tel 0733-808 009
Om IP-Only
IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör som äger sin egen
fiberinfrastruktur som förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och
Helsingfors samt många städer däremellan. I Sverige driver IP-Only ett rikstäckande fibernät
med stadsnät i flera städer i Sverige, bland annat ett omfattande stadsnät i Uppsala, och flera
datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företagskunder. Bland
kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster
såsom andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner och mediebolag
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(exempelvis välkända företag som Aftonbladet, SSAB, Sveriges Television, Viasat m.fl.). Via
ramavtal med Kammarkollegiet levererar IP-Only också till offentlig sektor med kunder som
Regeringskansliet, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Läs mer på www.ip-only.se
Om EQT
EQT är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än EUR 20 miljarder i förvaltat
kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett unikt nätverk av oberoende
industriella rådgivare förvärvar eller finansierar EQT starka, medelstora till stora företag i norra
och östra Europa, Asien och USA, och utvecklar dem till ledande företag. Företagen utvecklas
genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat EUR 12
miljarder i drygt 110 företag och sålt cirka 60. EQT-ägda företag har drygt 550 000 anställda.
EQT Partners, investeringsrådgivare till samtliga EQT-fonder, har cirka 120 investeringsspecialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners och dess
dotterbolag har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München,
New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich.
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