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Stockholm, 11. marts 2019

Inteno Group annoncerer et nyt brand til sit
produktfirma – officiel lancering på FTTH i Amsterdam

I forlængelse af den nylige sammenlægning af Inteno´s og Genexis’
produktafdelinger annoncerer Inteno Group AB i dag et nyt navn og brand
for det fusionerede produktfirma. Virksomhedens navn vil blive Genexis.
“Genexis er et af de førende brands på det europæiske fiber-til-hjemmet
marked,” siger Conny Franzen, administrerende direktør for Inteno Group AB.
”Genexis er et forbrugervenligt mærke forbundet med et ry for innovation og
engagement i at blive Europas førende inden for fiberhastigheds
bredbåndsprodukter.”
“Efter vores succesfulde samarbejde, der førte til vores fusion, har vi skabt et
firma med kontorer i både Skandinavien og centrale Europa”, siger Gerlas van
den Hoven, administrerende direktør for Genexis. ”Den stærke Inteno
produktportfølje af Ethernet, DSL, WiFi og fiberprodukter kombineret med
Genexis’ innovative produkter inden for FTTH bringer et unikt nyt firma til
markedet.”
Det nye brand navn, med et nyt og moderne udseende, vil blive præsenteret
på FTTH-konferencen i Amsterdam den. 12.-14. marts. Under begivenheden
vil vi fremvise vores patenterede Layer-2 network termination produkter,
Layer-3 Residential Gateways og In-Home enheder til netværksoperatører,
serviceudbydere og systemintegratorer. Vores WiFi Life koncept, der
involverer nem installation og hurtig WiFi løsninger, vil blive fremvist til
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besøgende på vores stand. Kom, se og diskuter fremtidens fiberhastighed
bredbåndsforbindelse med Genexis, stand G02, i Hal 12 på Amsterdam RAI.
Inteno vil fortsætte som brand i moderselskabet Inteno Group, hvor Genexis
og iopsys software solutions er datterselskaber med fokus på udvikling af
hardware og software platforme til bredbåndsindustrien.
Omkring Inteno Group
Inteno Group AB er en innovativ løsningsleverandør inden for
telekommunikation- og bredbåndsbranchen. Inteno Group fremmer sine to
datterselskaber Genexis og iopsys software solutions i udviklingen af
hardware og software platforme til bredbåndsbranchen. Inteno Group har
hovedkontor i Stockholm, Sverige.
www.intenogroup.com
Omkring Genexis
Genexis er en førende europæisk produkt-og teknik leverandør, der muliggør
og forbedrer leveringen af fiberhastighed bredbåndsforbindelse til
kommunikationsoperatører og serviceudbydere.
Vi udvikler og leverer en bred vifte af innovative produkter og løsninger,
såsom high-speed residential gateways, managed network terminators, smart
fiber-termination og cloud-based network management. Vores mål er ”Always
Connected”, hvilket gør det nemt for alle at oprette forbindelse til næste
generations tjenester som IoT, smart home og e-everything.
Genexis er en del af Inteno Group AB og har datterselskaber og kontorer i
Sverige, Holland, Norge, Tyskland, Finland, Danmark og Belgien.
www.genexis.eu
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Omkring iopsys
iopsysWrt er et produkt fra iopsys software solutions AB. iopsysWrt er
markedets mest fleksible og innovative software til residential gateway og
WiFi enheder. iopsys software solutions AB er en del af Inteno Group AB.
iopsys software solutions står sammen med R&D og salg er placeret i
Sverige, Stockholm.
www.iopsys.eu
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For yderligere oplysninger kontakt venligst:
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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