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    Pressemeddelelse 15. december 2016 

 

SE indgår aftale om køb af Boxer TV  

 

Energi- og telekoncernen SE, der blandt andet ejer Stofa, har indgået en aftale med svenske Teracom 

Group AB om køb af Boxer TV A/S. Med købet af Boxer TV ønsker SE at forstærke sin tv-forretning og 

dermed sikre danske seere mere konkurrence, bedre indhold og konkurrencedygtige priser. 

Købsaftalen er betinget af godkendelser fra myndighederne.  

 

Energi- og telekoncernen SE er blevet enige med Teracom Group AB om at overtage Boxer TV i Danmark, 

herunder Boxer TVs 280.000 tv-kunder. SE vil med opkøbet styrke sin position på et tv-marked, der er 

præget af stor konkurrence og markante forandringer: 

  

- TV markedet i Danmark er under markant forandring og konkurrencesituationen er intens for alle 

markedsaktører. Med købet af Boxer TV vil vi stå endnu stærkere i den konkurrence. Vi er to 

virksomheder, der bygger på en fælles ambition, som handler om at være frontløbere for et friere tv-

valg. Men vi deler også ambitionen om, at nå ud til hele Danmark – også i de tyndtbefolkede områder. 

Den fælles retning binder os sammen, og den linje vil vi med både Stofa og Boxer TV fortsat arbejde for, 

siger adm. direktør Niels Duedahl i SE-koncernen.  

 

Boxer-direktør: SE er det oplagte match  

Boxer TV A/S udbyder i dag digitalt tv distribueret via det landsdækkende, jordbaserede tv-sendenet. 

Boxer TV tilbyder fuld fleksibilitet og frit valg af tv-kanaler, hvor kunderne selv vælger de 

betalingskanaler, de ønsker. Alt dette vil Boxer TVs kunder også kunne se frem til med SE som ejer.  Ulf 

Lund, adm. direktør i Boxer TV A/S, siger om købsaftalen: 

 

- Vi har taget en klar position i markedet ved at tilbyde kunderne et frit kanal-valg, og det har givet os 

en rekordhøj kundetilfredshed. Jeg glæder mig over, at Boxer nu bliver en vigtig del af SE-koncernens 

langsigtede vækststrategi, og at vi med SE får en ejer med nogle klare værdier, som vi fuldt ud kan 

identificere os med. Vi har bygget et stærkt fundament, og det tror vi, det nye ejerskab, og 

familiefællesskabet med Stofa, vil give os bedre muligheder for at udnytte, til glæde for Boxer og til 

glæde for forbrugerne. 

 

Fokus på bedre digitale kundeoplevelser – i hele Danmark 

Andelsselskabet SE har de senere år oplevet en solid forretningsmæssig vækst og lancerede i efteråret 

en ny strategi, der rækker frem til 2025. Den strategi peger blandt andet på, at SE fremover skal være 

en mere digital forretning, og at selskabet vil samle sine aktiviteter om færre, men større 

forretningsområder. Det skal give mere national tyngde, og opkøbet af Boxer sker som et naturligt led i 

eksekveringen af den strategi: 
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- Hvis du vil være konkurrencedygtig og effektiv på tv-markedet, er du nødt til at have en vis volumen. 

Med Boxer TV får vi ekstra tyngde, som dels giver os endnu bedre muligheder for at levere godt tv til 

konkurrencedygtige priser og som dels gør det muligt for os, at investere i fremtidens tv-produkt. 

Derudover ser vi ikke mindst meget frem til, at kunne byde Boxer TVs mange dygtige medarbejdere 

velkommen i SE-familien”, forklarer en forventningsfuld Niels Duedahl.  

 

Nu venter der en godkendelsesproces ved myndighederne, og afgørelserne herfra forventes senest at 

falde på plads i løbet af 2017. 

 

 

 

Om SE-koncernen 

SE a.m.b.a. er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, 

fiberbredbånd og kabel-tv til over 700.000 kunder. SE-koncernen har rødder i både Syddanmark og 

Nordjylland, hvor selskabet har 316.000 andelshavere, men selskabets ca. 1.500 medarbejdere arbejder 

fra forskellige lokationer i hele Danmark. 

 

Knap 700 af disse medarbejdere, kæmper hver dag i SE-ejede Stofa for endnu bedre digitale oplevelser. 

Sammen med Stofas Tv-, bredbånds- og telefonikunder er det målet at gøre Danmark til en digital 

vindernation.  

 

SE har en vision om at være den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og ønsker 

at være med til at skabe et bæredygtigt videnssamfund. SE investerer i den forbindelse massivt i digital 

infrastruktur.  

 

Se mere på: https://www.se.dk/om-se 

 

 

 

Om Boxer TV A/S 

Boxer TV A/S udbyder digitalt tv distribueret via det landsdækkende, jordbaserede tv-sendenet og er i 

dag blandt Danmarks største tv-udbydere med ca. 280.000 kunder. Boxer tilbyder fuld fleksibilitet og frit 

valg af tv-kanaler, hvor man selv vælger de betalingskanaler, man ønsker. Der er ingen binding på 

abonnementet. 

 

Se mere på https://www.boxertv.dk/om-boxer/ 
  

https://www.se.dk/om-se
https://www.boxertv.dk/om-boxer/
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For yderligere information kontakt: 

Niels Duedahl, Adm. direktør, SE a.m.b.a., mobil +45 29 22 85 08 

Aasa Sundberg, Koncernchef, Teracom Group AB, mobil +46 706 30 72 82 

Ulf Lund, Adm. direktør, Boxer TV A/S, mobil +45 41 32 95 00 

 

Jan Lyng Lauridsen, Kommunikationschef, SE a.m.b.a., mobil +45 20 53 58 76 

Marcus Hartmann, Pressechef, Teracom Group AB, mobil +46 703 10 17 63 

Kaj Højvang, Informationschef, Boxer TV Danmark, mobil +45 31 66 58 00 


