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Tele2 IoT förvärvar Kombridge AB och 

stärker sin position inom IoT 

säkerhetstjänster  
 
Stockholm – Tele2 Group (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 

B) meddelar idag att Tele2 IoT förvärvat det Sverigebaserade företaget Kombridge AB. 

Sedan 2010 har Kombridge erbjudit tjänster inom säkerhet, hantering av uppkopplade 

enheter och applikationer inom sakernas internet (IoT). 

 

Kombridge bidrar med flera värdefulla tillgångar och Tele2 IoT kommer omedelbart att stärka 

sin säkerhetsportfölj genom produkten Kombridge Connect. De sammanslagna sälj- och 

utvecklings-teamen kommer bygga vidare på Kombridges teknologi och kunnande för att 

erbjuda ännu starkare IoT-tjänster inom applikations- och anslutningshantering för företag.  

Som en del av förvärvet erhåller Tele2 IoT Kombridges nuvarande kundbas, produktportfölj 

samt deras sex anställda med stor IoT-kunskap och starka meriter för att maximera försäljning 

och utvecklingssynergier.  

Rami Avidan, verkställande direktör för Tele2 IoT, kommenterar: “Vi är mycket glada över att 

välkomna Kombridgeteamet till Tele2 IoT-familjen. Företagen har haft ett nära samarbete 

under en lång tid. Vi känner därför varandra väl och är övertygade om att kombinationen av 

våra två organisationer kommer att göra oss till en ännu starkare global IoT-spelare som 

skapar stort värde för våra kunder och partners.”  

 
För mer information, vänligen kontakta:  

Viktor Wallström, kommunikationsdirektör, 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 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. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i 

årsredovisningen 2015. 

http://www.tele2.com/

