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Phonero kjøper Mobitalk Får innpass i nytt segment

Phonero gjør nytt o
TELEKOM: Phonero fortsetter å

kjøpe vekst. Nå slukes den mindre
konkurrenten Mobitalk, som tilfører 10.000 nye bedriftskunder i
nye områder og næringer.
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Det lille mobilselskapet Mobitalk fra
Ålesund blir kjøpt opp av Phonero.
Med rundt 10.000 bedriftskunder,
hovedsakelig i maritim sektor på
Nordvestlandet, får Phonero innpass i et marked man har slitt med
å få fotfeste i.
– Phonero har vært en betydelig
konkurrent, og har i lengre tid jobbet med å etablere seg her på Nordvestlandet. Men så langt har de ikke
lykkes så godt med den satsningen,
og derfor passer dette oppkjøpet som
hånd i hanske, sier adm. direktør
Christian Pritchard i Mobitalk.
Frem til 2014 opplevde selskapet, hvor han selv har eid rundt en
fjerdedel, god vekst på topplinjen
i mange år. Omsetningen steg fra
13 til 38 millioner kroner fra 2010
til 2014.
– Utviklingen i 2015 har ikke
vært som tidligere år. Selskapet
måtte gjennom et betydelig produktløft for å møte markedet med
de produkter som etterspørres i
dag. Det kunne vi utvikle på egenhånd, eller gå i allianse med en
større aktør, sier Pritchard.
Selv innkasserer han oppgjøret
for sine Mobitalk-aksjer i form av
halvparten kontanter, og halvparten
aksjer i Phonero.

Prising
Phonero ble etter oppkjøpet av Ventelo i 2014 den nest største teleoperatøren i bedriftsmarkedet, men 30.000
kunder og 275.000 aktive abonnement. Da Kistefos solgte til Norvestor
i november i fjor, ble egenkapitalen
priset til 1,3 milliarder kroner.
Det impliserte en prising av hver
aktive kunde på rundt 4.700 kroner,
men Mobilink er nok et godt stykke
fra å få så godt betalt for sine kunder. Pritchard vil ikke kommentere
prisingen av selskapet, og er mer
opptatt av synergier og større forhandlingskraft.
– Jeg følte tiden var inne. Det er en
hurtig teknologiutvikling i bransjen
og nå får vi større tilførsel av muskler
fra Phonero, sier han til Finansavisen.
– Er du blitt en rik mann nå?
– Det ble litt penger på gründeren, men motivasjonen har utvilsomt vært å tilføre selskapet det vi
manglet for videre vekst. Nå skal vi
bygge videre på fundamentet, og det
ser jeg frem til.

på bedriftsmarkedet, med fokus på
SMB-markedet.
 Etablert i 2008. Hovedkontor i Kristiansand og regionkontorer i Oslo,
Stavanger Bergen og Trondheim.
 Har vokst kraftig, både organisk og
gjennom oppkjøp. Har nå 30.000
bedriftskunder og 195 ansatte.
 Hadde som ambisjon å omsette for
rundt 1,1 milliard i 2015, etter oppkjøpet av Ventelo i 2014.
 Norvestor ble største aksjonær
med rundt 56 prosent av aksjene i
november i fjor, mens Kistefos ble
største minoritetsaksjonær med 20
prosent.

KJØPER: Phonero og Thore Berthelsen.
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Et salg til Phonero har vært diskutert i lengre tid.

Lagt på is
– Dette er det tredje oppkjøpet vi gjør.
Ved oppkjøpet av Ventelo i utgangen
av 2014 var det også en viss kontakt
med Mobitalk. Så ble den liggende
frem til sommeren i fjor, da vi begynte en viss dialog igjen og kom i mål
nå, sier Thore Berthelsen i Phonero.
Geografisk får han nå solid innpass i et nytt område.
– Mobitalk er i bedriftsmarkedet, og det sammenfaller med det
vi gjør. Vi har kontor i Bergen og
Trondheim, men har ikke hatt noen
spesiell kraft i den regionen de har
bygget seg opp i. Da får vi vår sjette
region der, og kan bygge videre på det
de har gjort på Nordvestlandet.
– Hvor mye må dere ut med for
selskapet?
– Vi har ikke lyst å si så mye om
prisen, men vi er tålelig fornøyd på
begge sider. Pritchard blir og med videre, og skyter deler av salgssummen
inn i Phonero, forteller han.
– Jeg blir med videre, og skal være
regionsjef for Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane, bekrefter Mobitalk-gründer Pritchard.

SELGER: Gründer og adm. direktør
Christian Pritchard i Mobitalk selger
selskapet til Phonero. 2015 ble mer
utfordrende enn tidligere år.  FOTO: MOBITALK
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