APRO TELE OG DATA AS BLIR TECHSTEP NORWAY AS
- Informasjon om selskapsomorganisering i Techstep-konsernet

Vi ønsker å informere om at Apro Tele og Data AS (org.nr 987 704 756) i desember blir
fusjonert inn i Techstep Norway AS (org.nr 977 189 888).
Apro Tele og Data AS utgjør en viktig del av Techstep gruppen. I desember innfusjoneres
Apro Tele og Data AS med søsterselskapet Techstep Norway AS. Det er flere grunner til at
dette er spennende og positivt for samarbeidet med kundene våre.
Techstep Norway AS består av virksomheter med lang erfaring innen telekom,
kommunikasjon og rådgivning. Disse virksomhetene har gjennom flere tiår bygget praktisk
ekspertise innen hardware, software, support og drift. Vi har og skal fortsatt tilby dere de
beste løsningene for å gjøre deres arbeidsplass mer mobil, fleksibel og kostnadseffektiv.
Techsteps forretningsidé er «Making work mobile». Gjennom å tilby en kundetilpasset
portefølje av produkter og tjenester setter vi informasjonsdeling, samarbeid og effektivitet i
fokus for å kunne muliggjøre en reell mobil arbeidshverdag for våre kunder og deres ansatte.
Den gode service- og leveringspresisjon du er kjent med fra Apro Tele og Data AS vil fortsatt
være den samme. Dine kjente og faste kundeansvarlige er klare til å bistå deg i valg av
hardware/abonnements- og mobilitetstjenester. Når ulik hardware, software og applikasjoner
spiller godt i lag kan vi sammen skape fremragende brukeropplevelser for bedriftens viktigste
ressurs; de ansatte.
Alle ansatte i Vestfold vil fremdeles være lokalisert i Fokserødveien 29, 3241 Sandefjord.
Dere finner oss lett tilgjengelig langs E18 med gode parkeringsmuligheter.
Overtakende foretak:
Org.nr:
Adresse hovedkontor:

Techstep Norway AS
977 189 888
Tvetenveien 6
0661 Oslo

Overdragende foretak:
Org.nr:
Adresse lokalt:

Apro Tele og Data AS (utgår)
987 704 756 (utgår)
Fokserødveien 29 (består)
3241 Sandefjord (består)

Velkommen til Techstep!
Med vennlig hilsen
Ronny Røsand
Daglig leder/Head of Sales Public
Epost: ronny.rosand@techstep.no
Mobil: 900 33 015
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