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Hexatronic tecknar strategiskt avtal med Zzoomm värt totalt ca 30 MSEK
Hexatronic UK Ltd., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har undertecknat ett avtal med Zzoomm
Ltd. som omfattar leverans av passiva fiberoptiska lösningar, inklusive fiberoptiska kablar, mikrokablar,
connectivity produkter och installationsutbildning, dvs. det fullständiga Matrix-systemet. Zzoomm kommer
att använda utrustningen i samband med att företaget bygger ut sina fibernätverk till en miljon brittiska
hushåll under de kommande fem åren.
Avtalet löper under fem år och Hexatronic UK blir exklusiv leverantör av passiva komponenter och utbildning
under 1,5 år. Det ungefärliga värdet av den inledande exklusiva uppstartsfasen är 30 MSEK.
”Hexatronic är en perfekt partner för Zzoomm. Tack vare att vi etablerar ett så omfattande samarbete kan vi
fokusera helt på att bygga ett överlägset fibernät och göra bästa möjliga jobb för våra kunder. Vi är trygga i
deras fullständiga stöd när vi nu bygger ut vårt nät för att nå städer och mindre orter över hela
Storbritannien. Väntan på långsamma bredband är snart förbi – vi tar nästa steg för att skapa
Storbritanniens snabbaste fibernät”, säger Matthew Hare, vd på Zzoomm.
”Vi uppskattar möjligheten att ha blivit strategisk partner till detta mycket dynamiska företag vid ett så här
spännande tillfälle. Vi har haft ett nära samarbete med Zzoomm gällande utveckling av passiva
fiberinfrastrukturlösningar som bidrar till ökad effektivitet i deras utbyggnadsarbete. Våra marknadsledande
FTTH-produkter utmärks av att de är snabba och enkla att installera, och vi hjälper våra kunder med lokal
support och utbildning på plats. Samarbetet med Zzoomm är en viktig milstolpe för Hexatronic som verkligen
stärker vår position på den snabbväxande brittiska marknaden”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic
Group AB.
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Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 10.00 CET.
Zzoomm är en fibernätoperatör som leds av Matthew Hare, Chief Executive. Zzoommas ambition är att ansluta mer än
en miljon hushåll och företag de närmaste fem åren. Zzoomm bygger nätverk i städer och mindre orter i Storbritannien
som idag saknar fiberutbyggnad. Zzoomm grundades av Matthew Hare under 2018, efter en framgångsrik utveckling av

fiberoperatören Gigaclear och försäljningen till Infracapital. Under 2018 blev Matthew Hare känd för sitt bidrag till
utvecklingen av fibernätverk med utmärkelsen ”European Fibre Executive of the Year, UK Internet Services Executive of
the Year 2018” mm. Zzoomm har sin bas i Oxford, Storbritannien och är privatägt av Matthew Hare.
www.zzoomm.com
Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och
systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som
Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®.
Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya
Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se
www.hexatronicgroup.com.

