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Hexatronic tecknar strategiskt avtal med CityFibre värt totalt ca 500 MSEK 
 
Hexatronic UK Ltd., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har undertecknat ett avtal med CityFibre 
Ltd som omfattar leverans av passiva fiberoptiska lösningar, inklusive mikrokablar, mikrodukt och 
connectivity produkter. CityFibre kommer att använda utrustningen i samband med att företaget bygger ut 
fiber till hemmet (FTTH) till fem miljoner brittiska hushåll fram till 2025. 

Avtalet, som är värt ca 500 MSEK, omfattar leverans av fiberoptiska lösningar till en miljon hushåll i den 
första delen av CityFibres fiberutbyggnad.  Detta avtal föregicks av ett avtal som undertecknades med 
CityFibre förra året till ett värde av cirka 70 MSEK och där de första leveranserna redan har genomförts. 

”Vi valde Hexatronic efter en omfattande marknadsutvärdering av ett flertal leverantörer av passiva 
fiberoptiska lösningar. Kvaliteten på deras lösningar, i kombination med deras vilja att bedriva ett nära 
samarbete kring designanpassning, gjorde dem till den perfekta partnern. Vi ser fram emot ett långt och 
framgångsrikt samarbete och är säkra på att vi har deras fulla stöd när vi utformar Storbritanniens framtida 
fiberlösningar”, säger John Franklin, verksamhetschef på CityFibre. 

”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 CityFibre 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 CityFibre är en viktig milstolpe för Hexatronic som verkligen 
stärker vår position på den snabbväxande brittiska marknaden”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic 
Group AB.  

 
Göteborg 22 februari 2019 

Henrik Larsson Lyon 

VD Hexatronic Group 

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 22 februari 2019 kl. 08.00 CET. 
 



 

  

CityFibre är Storbritanniens ledande operatör av fibernät. Med omfattande projekt för fiberinfrastruktur i 51 städer 
runtom i Storbritannien tillhandahåller vi en portfölj av tjänster inom aktiv fiber och svartfiber till våra kunder, som 
omfattar tjänsteintegratörer, tjänsteleverantörer till företag och privatpersoner, lokala myndigheter och 
mobiloperatörer. CityFibre har nyligen inlett ett samarbete med Vodafone för att leverera ultrasnabbt fiberbredband 
med gigabitkapacitet till upp till en miljon brittiska hushåll och företag fram till 2021, och upp till fem miljoner före 
2025. Den här satsningen underbyggs av ett investeringsprogram på 30 000 MSEK riktat till 37 städer som har 
förberetts för FTTP-expansion. CityFibre har sitt säte i London, Storbritannien, och är privatägt av ett konsortium 
bestående av Antin Infrastructure Partners och West Street Infrastructure Partners. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


