
 

PERSBERICHT 

De fusie tussen Eltrona1 en SFR-Coditel2 is formeel afgerond 

 
Eltrona en Telenet Group Holding NV (Telenet Group Holding) (Euronext Brussel: TNET) 

maken vandaag bekend dat de fusie waarbij de activiteiten van SFR-Coditel, dat eigendom is 

van Telenet BV, een dochtervennootschap van Telenet Group Holding, gecombineerd worden 

met de activiteiten van Eltrona, formeel is afgerond. Deze fusie bevestigt het strategische 

partnership tussen de aandeelhouders van Eltrona en Telenet. Post Luxembourg, sinds 1998 

aandeelhouder van Eltrona, heeft haar belang van 34% verkocht aan Telenet, waardoor na 

de fusie de ‘founding’ aandeelhouders 50% +1 van de aandelen, en Telenet 50% -1 van de 

aandelen van de gefuseerde entiteit zullen bezitten.  

 
Wat Telenet betreft, houdt de transactie ook in dat de activiteit niet langer zal worden 

geconsolideerd in haar resultaten. 

 

Voor meer informatie: https://press.telenet.be/eltrona-neemt-de-activiteiten-in-luxemburg-

over-van-sfr-coditel-eigendom-van-telenet# 
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OVER ELTRONA 

Eltrona Interdiffusion werd in 1969 door Henri Denzle opgericht als de eerste kabelmaatschappij in 

Luxemburg. Het bedrijf leverde diensten aan meer dan 70.000 gezinnen en gebruikers, en aan een 

groot aantal gemeenten en bedrijven. Naast het dienstenaanbod op het vlak van televisie, leverde 

Eltrona de voorbije jaren ook diensten voor internettoegang en vaste en mobiele telefonie. Zo groeide 

het bedrijf uit tot een van de grootste telecomoperatoren. Eltrona stelt 140 mensen te werk met zijn 

hoofdactiviteit en 25 in zijn dochtervennootschap Eltrona Security Systems Systems, op de beide 

vestigingen in Luxembourg Hollerich en in Esch/Alzette. Meer informatie : https://www.eltrona.lu/ 

 
1 Eltrona Interdiffusion SA 
2 Coditel SàRL 
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OVER TELENET 

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op 

zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de 

merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en 

mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel. 

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business 

bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security 

oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken 

eenvoudiger en aangenamer maken. 

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel 

onder ticker symbool TNET. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, 

breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om 

optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 

57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd 

tot tijd in zijn bezit heeft). Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be  

 

http://www.telenet.be/

