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Inteno Group julkistaa tuoteyhtiönsä uuden brändin
Amsterdamin FTTH-messuilla
Viime vuonna tapahtunut Intenon ja Genexiksen yhdistyminen on tuonut
uuden nimen ja brändin Inteno Group AB:n tuoteyhtiölle. Uusi nimi on
Genexis.
Conny Franzenin (CEO, Inteno Group AB) kertoo että: “Genexis on johtava
valmistaja euroopan fiber-to-the-home markkinoilla. Genexiksen
kuluttajaystävällinen brändi ja innovatiivinen maine antavat hyvät lähtökohdat
kohti kasvua euroopan kuitulaajakaistatuotteiden markkinajohtajaksi. ”
“Onnistuneen yhdistymisen tuloksena olemme luoneet yhtenäisen yhtiön jolla
on toimipaikkoja niin pohjoismaissa kuin manner-euroopassakin,” sanoo
Gerlas van den Hoven, Genexiksen CEO. ”Yhdistelmä Intenon vahvasta DSLportfoliosta ja Genexiksen innovatiivisistä FTTH-laitteista luo vahvan ja täysin
uudenlaisen yhtiön laajakaistamarkkinoille. ”
FTTH Conference järjestetään Amsterdamissa 12.-14.3. Siellä julkistetaan
uusi tuotenimi ja ilme. Tapahtumassa esitellään operaattoreille sekä
patentoimamme L2 kuitupäätelaite, L3 RGW laitteemme että In-Home laitteet.
Demonstroimme myös WiFi Life konseptimme helppokäyttöisyyttä ja muita
etuja ständillämme. Tule tapaamaan uudistunutta Genexis-tiimiä G02
ständillemme Amstedam RAI-keskukseen.
Inteno brändi pysyy mukana Inteno Group emoyhtiössä ja Genexis ja inteno
software solutions jatkavat laitteiden ja ohjelmiston kehittämiseen
erikoistuneina tytäryhtiöinä.
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About Inteno Group in English
Inteno Group AB is an innovative solution supplier within the telecom and
broadband industry, Inteno Group promotes its two daughter companies
Genexis and iopsys software solutions in the development of hardware and
software platforms for the Broadband industry. Inteno Group is headquartered
in Stockholm, Sweden.
www.intenogroup.com
About Genexis in English
Genexis is a leading European product and technology supplier that enables
and improves the delivery of fiber-speed broadband connectivity for
communication operators and service providers.
We develop and supply a wide range of innovative products and solutions
such as high-speed residential gateways, managed network terminators,
smart fiber-termination, and cloud-based network management. Our goal is
the “Always Connected” home, making it easy for everyone to connect to
next-generation services such as IoT, smart home, and e-everything.
Genexis is part of Inteno Group AB, and has subsidiaries and offices in
Sweden, Netherlands, Norway, Germany, Finland, Denmark, and Belgium.
www.genexis.eu
About iopsys in English
iopsysWrt is a product from iopsys software solutions AB, iopsysWrt is the
market’s most flexible and innovative software for residential gateway and
WiFi devices. iopsys software solutions AB is part of Inteno Group AB. iopsys
software solutions headquarter with R&D and sales is located in Sweden,
Stockholm.
www.iopsys.eu
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Lisätietoja:
Conny Franzén, CEO Inteno Group AB, +46 707 704 461, conny.franzen@inteno.se
Gerlas van den Hoven, CEO, Genexis B.V. +31 6 20 24 66 33, g.vdhoven@genexis.eu
Joakim Bennerhold, CEO, iopsys software solutions AB, +46 70 333 90 32, joakim.bennerholt@iopsys.eu
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