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En fusion har skett mellan tre bolag verksamma i Optofiberbranschen. De tre aktiebolagen,

Creative Networks (556742-4188

Networks (556666-7092) i Sundsvall

bolagens verksamheter har varit likartade och genom fusionen stärker man sin 

marknaden. Verksamheten kommer även i fortsättningen att bestå av installation, consulting och 

utbildning inom optofiber. 

  

”Fusionen innebär att vi kompletterar varandra för att bli en

betydligt större resurser.  Vi kommer att

idag har vi arbetat i över 40 länder

fler länder bygger infrastruktur med fiberoptik”

NetWorks AB. 

 

ICT NetWorks är idag ackrediterade att certifiera Fibertekniker men också i Ericssons FTTx

Ribbonet ® och  Micronet ®. 

 

”Det finns orsaker till att ledande företag och utbildningsorgan 

Sevab  och Ericsson vill arbeta med oss. Dessa företag är helt beroende av pålitliga 

samarbetspartners i sin dagliga verksamhet. De vill anlita någon som vågar ta ansvar för helheten i 

projektet. Vi är en sådan partner.

 

Hela vår affärsidé bygger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda 

en komplett kedja av kompetens inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har skapat en stabil grund 

som vilar på ett antal spetskompetenser inom installationssystem, rådgivande con

pedagogiska utbildningar som redogör för de senaste teknikutvecklingarna inom om

kunder värdesätter vår fusion”, fortsätter 

 

Mer information: 

Morgan Hallgren, ICT NetWorks AB, v

+46 70 567 10 30 

Morgan.hallgren@ictnet.se  

www.ictnet.se 
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En fusion har skett mellan tre bolag verksamma i Optofiberbranschen. De tre aktiebolagen,

4188) i Västerås, Masbo Networks (556449-4358) i Hudiksvall

i Sundsvall, bildar ICT Networks AB (556773-3943). De ursprungliga 

bolagens verksamheter har varit likartade och genom fusionen stärker man sin 

marknaden. Verksamheten kommer även i fortsättningen att bestå av installation, consulting och 

usionen innebär att vi kompletterar varandra för att bli en starkare aktör på marknaden

Vi kommer att fortsätta att arbeta på en Internationell markn

över 40 länder. Efterfrågan på den Internationella marknaden ökar i takt med att 

fler länder bygger infrastruktur med fiberoptik”, säger Morgan Hallgren, VD för det nya bolaget ICT 

diterade att certifiera Fibertekniker men också i Ericssons FTTx

ledande företag och utbildningsorgan som Vattenfall, ABB, 

och Ericsson vill arbeta med oss. Dessa företag är helt beroende av pålitliga 

samarbetspartners i sin dagliga verksamhet. De vill anlita någon som vågar ta ansvar för helheten i 

r en sådan partner. 

ger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda 

en komplett kedja av kompetens inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har skapat en stabil grund 

som vilar på ett antal spetskompetenser inom installationssystem, rådgivande con

pedagogiska utbildningar som redogör för de senaste teknikutvecklingarna inom om

, fortsätter Morgan Hallgren. 

gan Hallgren, ICT NetWorks AB, verkställande direktör. 

 

 

En fusion har skett mellan tre bolag verksamma i Optofiberbranschen. De tre aktiebolagen, 

i Hudiksvall och Jbex 

). De ursprungliga 

bolagens verksamheter har varit likartade och genom fusionen stärker man sin position på 

marknaden. Verksamheten kommer även i fortsättningen att bestå av installation, consulting och 

marknaden, med 

arbeta på en Internationell marknad. Redan 

Efterfrågan på den Internationella marknaden ökar i takt med att 

det nya bolaget ICT 

diterade att certifiera Fibertekniker men också i Ericssons FTTx-system 

som Vattenfall, ABB, Mälarenergi, 

och Ericsson vill arbeta med oss. Dessa företag är helt beroende av pålitliga 

samarbetspartners i sin dagliga verksamhet. De vill anlita någon som vågar ta ansvar för helheten i 

ger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda 

en komplett kedja av kompetens inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har skapat en stabil grund 

som vilar på ett antal spetskompetenser inom installationssystem, rådgivande consulting och 

pedagogiska utbildningar som redogör för de senaste teknikutvecklingarna inom området. Våra 


