
Pressemeddelelse
Aalborg, Danmark
30. august, 2016

Meget tilfredsstillede år i 2operate
Aalborg 30. august, 2016  - 2operate har i regnskabsåret 2015/16, som sluttede 30.
juni, 2016, skabt et overskud på 2 millioner kroner, hvilket er det bedste resultat hidtil.
Selskabet har været igennem en meget positiv periode, hvor man har etableret en ny og
stærkere organisation, så man er klar til global vækst.

2operate,  som  blev  stiftet  for  7  år  siden,  er  i  en  sund  udvikling.  Det  viser  den  netop
offentliggjorte årsrapport, der præsenterer et overskud på 2 millioner kroner mod 347.000 kroner
sidste år. Overskuddet bygger på et bruttoresultat på 4,6 millioner kroner og skyldes primært de
nuværende nordeuropæiske kunder. 2operate, som udvikler og sælger software til  fejlfinding i
mobilnetværk,  har  med  dette  resultat  bevist,  at  man  er  konkurrencedygtig  i  et  presset
nærmarked. Udfordringen bliver nu at etablere sig på attraktive vækstmarkeder i bl.a. Afrika og
USA.

På Mobile World Congress i Barcelona i februar i år annoncerede 2operate, at man netop havde
færdiggjort version 3.0 af hovedproduktet 2solve. Denne version udnytter Big Data-teknologi til at
opnå  bedre  svartider  på  meget  store  mobilnetværk.  Efterfølgende  har  man  i  august  frigivet
version 3.1, der indeholder en række forbedringer for brugeren af systemet.

I løbet af det forgangne år var 2operate projektleder for et større projekt under European Space
Agency (ESA),  hvor  man bl.a.  kiggede på mulighederne for  anvendelse  af  satellit-netværk til
internet-of-things  (IoT).  I  projektet,  der  blev  afsluttet  kort  før  regnskabsåret  afslutning,
medvirkede desuden Thales Alenia Space fra Spanien og Tele Greenland. Projektet, som er det
tredje udviklingsprojekt som 2operate er en del i, forventes at være startskuddet til at 2operate
fremover vil være en aktiv spiller i den danske rumindustri.

Fra starten af 2016 fik 2operate ny direktør, idet Christian Ingerslev Sørensen, tidligere Telenor og
Bredbånd Nord, overtog stillingen fra medstifter af 2operate, Lars Moltsen, med henblik på at
styrke organisationen og sikre yderligere vækst. Lars Moltsen fortsætter som Chief Science Officer
og indtræder nu i bestyrelsen for 2operate.

Christian Ingerslev Sørensen udtaler: ”Det har været et meget tilfredsstillende år for 2operate. Vi
er kommet endnu tættere på vore kunder i Skandinavien og Baltikum, mens vi har øget udvikling
af hovedproduktet. Samtidig har vi haft fokus på at komme ud, hvor telebranchen er i større
vækst end den er herhjemme. Vi forventer allerede i det kommende år at bevæge os uden for
Europa”. 

Om 2operate 
Virksomheden  leverer  avanceret  software  til  drift  af  mobilnetværk  og  satellit-kommunikation.
Virksomhedens løsning er unik ved at have indbygget kunstig intelligens, der hjælper ikke-teknisk
personale i kundesupporten med hurtigere at finde frem til den relevante tekniske ekspert, så fejl
i netværket kan findes og rettes hurtigt. 2operate blev både i 2013 og 2014 kåret som en af
Europas mest innovative leverandør af driftsupport-systemer til mobilnetværk.

For yderligere information se www.2operate.com eller kontakt:
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