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Tele2 bygger nytt IoT-nätverk för Storgöteborg
Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm Exchange: TEL2 A och TEL2
B) meddelar idag att de kommer bygga ett nytt nätverk speciellt anpassat för sakernas
internet (IoT) i regionen Storgöteborg. Nätverket kommer att skapa helt nya
kommersiella och tekniska förutsättningar.
Det nya nätverket kommer att ge Tele2 IoT samt dess kunder och partners chansen att testa,
använda och utveckla framtida affärsmodeller och applikationer inom IoT.
Nätverket kommer att vara optimalt för applikationer som kräver lägre bandvidd och kommer
att ha flera fördelar så som att IoT-anslutna enheter kommer att ha en batterilängd på flera år
samt att hårdvaran som krävs är billigare än ordinarie trådlösa enheter. Detta gör nätverket
perfekt för att mäta, följa eller lokalisera allt från produkter och byggnader till människor och
djur.
Konstruktionen av det nya IoT-nätverket kommer att ske i samarbete med Talkpool AB, ett
dotterbolag till Nasdaq-noterade Talkpool AG, som är en möjliggörare för IoT-ekosystem samt
telekomnätverksspecialister vars kundbas inkluderar nätverksoperatörer och industrikunder.
Rami Avidan, Managing Director på Tele2 IoT, kommenterar: ”Vi är mycket glada över att
bygga detta nätverk tillsammans med TalkPool. Vår kombinerade expertis inom IoT kommer
att leverera verkliga fördelar till nya och existerande kunder samt skapa en grund för fortsatt
explosiv tillväxt inom IoT. Vi är övertygande om att våra kunder kommer att behöva ett brett
spektrum av ny teknik inom IoT-området. Tele2 vill vi ge dem möjligheten att använda så
många av dessa nya tekniker som möjligt på sätt som är både lättare och mer flexibla. Denna
lansering är ett steg i den riktningen.”
LoRa-nätverket som Tele2 IoT kommer att rulla ut är en av de nya “Low Power Wide Area
Network”-teknologierna som är utvecklade speciellt för IoT. LoRa stöttar trådlösa
batteriströmförsörjda enheter inom IoT.
Utrullningen av det här nätverket är en del av Tele2s IoT-fokus och ett ytterligare steg i att bli
en aggregator av olika nätverksteknologier som kan möta marknadens efterfrågan.
Det nya nätverket kommer att vara igång i tredje kvartalet 2016.
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För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, Kommunikationschef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA
KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter
och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT-lösningar. Ända
sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor.
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