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2operate  fordoblede  omsætningen  of  tre-doblede  antallet  af 
understøttede netværk
Aalborg,  Danmark,  den  27.  august,  2013  –  2operate  annoncerede  i  dag  sit  årsresultat  for 
regnskabsåret 1. juli 2012 – 30. june 2013. Kort opsummeret øgedes antallet af operatør-kunder 
fra 2 til  4, og ligeledes blev omsætningen fordobledet til  1,9 millioner kroner. Herudover kan 
nævnes, at de opstillede løsninger nu dækker alle primære mobil-teknologier (2G, 3G og 4G) 
samt de førende udstyrleverandører (Ericsson, NSN og Huawei).

“Hovedfokus i regnskabsåret har været skalerbarhed.” siger Lars Moltsen, CEO i 2operate. “Vi har 
specielt haft stor succes med at øge antallet af understøttede teknologier og udstyrsleverandører. 
Det  betyder  at  vore  løsninger  nu  er  umiddelbart  tilgængelige  for  90%  af  verdens  mobil-
operatører.”

“Virksomheden har været i  stand til  at trænge ind i et marked, hvor betingelserne har været 
ganske udfordrende.” siger Kaj Juul-Pedersen, bestyrelsesformand i 2operate. “Dette kan forklares 
med det meget høje innovationsniveau i de udviklede løsninger – hvilket også blev anerkendt af 
Frost & Sullivan, der i maj annoncerede 2operate som vinder af deres  New Product Innovation 
Award i kategorien  Operations Support Systems/Network Management – og vi forventer at den 
positive udvikling vil fortsætte i de kommende år.”

Årsrapporten kan downloades på virksomhedens hjemmeside: www.2operate.com

Om 2operate

2operate  er  en  nordjysk  software-virksomhed,  der  laver  systemer  til  overvågning  af 
mobilnetværk.  Virksomhedens  produkter  bygger  på  stifternes  mange-årige  erfaring  fra  den 
nordjyske telecom-industri og udnytter avanceret matematik og kunstig intelligens, hvor Aalborg 
Universitet har en verdensførende position.

2operate blev stiftet i 2009 af tre erfarne telecom/software-eksperter med NOVI Innovation som 
investor. Siden har man tiltrukket to tidligere topledere fra telebranchen til at hjælpe med global 
markedsføring.  Virksomhedens  mission  har  siden  opstarten  i  2009  været  “Simplifying 
Troubleshooting”, hvilket med stor succes har været styrende for produktudviklingen.
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