PRESSRELEASE

Stockholm, 11 mars 2019

Inteno Group avslöjar det nya varumärket för sitt
hårdvarubolag – lanseras på FTTH i Amsterdam

Efter sammanslagningen av Intenos och Genexis produktavdelningar
meddelar Inteno Group AB idag att man beslutat sig för ett gemensamt
namn och varumärke för det sammanslagna produktbolaget. Företagets namn
kommer att vara Genexis.
- Genexis är ett av de ledande varumärkena inom den europeiska fiber till
hemmet-marknaden", säger Conny Franzen, vd för Inteno Group AB.
"Genexis är ett konsumentvänligt namn och varumärket förknippas med
innovation och en vilja att bli Europas marknadsledare inom fiberprodukter."
"Efter vårt framgångsrika samarbete som ledde till vår fusion har vi skapat ett
företag med flera kontor både i Norden och Europa, säger Gerlas van den
Hoven, vd för Genexis," Intenos starka produktportfölj inom ethernet, DSL,
WiFi och fiberprodukter kombinerat med Genexis innovativa produkter inom
FTTH gör att vi nu har kunnat skapa ett unikt företag."
Det nya varumärket inklusive ett nytt modernt utseende kommer att
presenteras vid FTTH-konferensen i Amsterdam den 12-14 mars. Under
evenemanget kommer vi att visa upp våra patenterade Layer-2nätverkstermineringsprodukter, Layer-3 residential gateways och in-homeenheter för nätoperatörer, tjänsteleverantörer och systemintegratörer. Vårt
WiFi Life-koncept, som innebär enkel installation och Wi-Fi-lösningar med hög
hastighet, kommer att demonstreras för besökarna i vår monter. Kom, titta
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och diskutera framtiden inom fiberuppkoppling med Genexis. Vi finns i monter
G02, i Hall 12 på Amsterdam RAI.
Inteno kommer att fortsätta som varumärke i moderbolaget Inteno Group.
Genexis och iopsys software solutions kommer att vara dotterbolag med
inriktning på utveckling av hårdvaru- respektive mjukvaruplattformar för
bredbandsindustrin.
Om Inteno Group
Inteno Group AB är en innovativ leverantör av lösningar inom telekom- och
bredbandsindustrin. Inteno Group marknadsför sina två dotterbolag Genexis
och iopsys software solutions mot bredbandsindustrin inom såväl hård- som
mjukvara. Inteno Group har huvudkontor i Stockholm, Sverige.
www.intenogroup.com
Om Genexis
Genexis är en ledande europeisk produkt- och teknikleverantör som möjliggör
och förbättrar leveransen av uppkoppling med fiberhastighet för
kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer.
Vi utvecklar och levererar ett brett utbud av innovativa produkter och lösningar
som residential gateways, övervakad nätverksterminering, smart fiberterminering och molnbaserad nätverksstyrning. Vårt mål är ”Always
Connected", vilket gör det enkelt för alla att ansluta till nästa generations
tjänster som IoT, smart home och e-everything.
Genexis ingår i Inteno Group AB och har dotterbolag och kontor i Sverige,
Nederländerna, Norge, Tyskland, Finland, Danmark och Belgien.
www.genexis.eu
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Om iopsys
iopsysWrt är en produkt från from iopsys software solutions AB - iopsysWrt är
marknadens mest flexibla och innovativa programvara för gateways och WiFienheter. iopsys software solutions AB huvudkontor med FoU och
försäljningen ligger i Sverige, Stockholm. Företaget ingår i Inteno Group AB.
www.iopsys.eu
__________________________________________________________________
För ytterligare information, vänligen ta kontakt med:
Conny Franzén, vd Inteno Group AB, +46 707 704 461, conny.franzen@inteno.se
Gerlas van den Hoven, vd, Genexis B.V. +31 6 20 24 66 33, g.vdhoven@genexis.eu
Joakim Bennerhold, vd, iopsys software solutions AB, +46 70 333 90 32, joakim.bennerholt@iopsys.eu
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