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Transtema Network Services tecknar avtal med 3G Infrastructure
Services om drift och underhåll
Transtema Network Services AB (”TNS”) har enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring
av 3G Infrastructure Services AB (”3GIS”) valts som huvudleverantör av drift och underhåll av
3GIS mobilnät i Sverige. Parterna har idag undertecknat ett avtal som träder i kraft den 1 juni
2020 och sträcker sig över en femårsperiod.
TNS är ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB och Sveriges ledande leverantör av
drift och underhåll av telekomnät.
3GIS är ett samägt bolag mellan Telenor Svenska AB och 3 (Hi3G Access AB), vars uppdrag
är att bygga och underhålla Telenors och 3:s gemensamma 3G-nät utanför Stockholm,
Göteborg, Malmö och Karlskrona.
Affären omfattar ett helhetsåtagande för drift och underhåll av 3GIS nät och omfattar
nätplanering, kvalitet, nätövervakning (NOC), support, reservdelshantering och fälttjänster.
Kontraktsvärdet uppgår totalt till ca 200 mkr, därtill kan vissa tilläggsersättningar tillkomma.
-

Vi är stolta och glada över att bli vald som servicepartner av 3GIS. Att bli leverantör till
3GIS, som är en stor och viktig aktör i branschen, innebär ett kvitto för oss på att vi har
ett attraktivt erbjudande inom drift och underhåll av telekomnät och affären ligger helt i
linje med vår strategi, säger Magnus Eriksson, VD TNS.

-

Avtalet är en grund för ett långsiktigt samarbete med TNS, ett företag som har både
erfarenhet av och kompetens att sköta drift och underhåll av vårt nät. Med en
helhetsleverantör som TNS får vi trygghet och möjlighet att fortsatt leverera hög
täckning och tillgänglighet till våra ägares kunder, säger Mats Comstedt, VD 3GIS.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00
Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08,30 CET.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Om 3GIS
3G Infrastructure Services AB (3GIS) grundades 2001 och är ett fristående samägt bolag mellan Telenor
Svenska AB och 3 (Hi3G Access AB). Initialt bestod 3GIS uppdrag i att leverera 3G-täckning i enlighet
med de svenska licenskraven, vilket var ett av Sveriges största industriprojekt i modern tid. Efter
utbyggnaden gick 3GIS från att vara ett byggbolag till att bli en nätoperatör med fullt ansvar för drift och
underhåll, vilket innebar vidareutveckling av nätet genom ökad kapacitet, ökad täckning och ny
funktionalitet med det tydliga målet att erbjuda ägarnas kunder marknadens bästa tjänstetillgänglighet.
3GIS är nu i en stabil fas med mindre förändringar, fortfarande med en viktig roll för ägarnas kunder
genom stor geografisk täckning och hög tillgänglighet.
Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom
Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner,
kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network Services, som
planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv
kommunikationsutrustning samt (ii) Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring
samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Nettoomsättning i Transtema Group
AB år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.
Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS.

