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Stefan Backman utsedd till chefsjurist
och ny medlem i Tele2 ABs
ledningsgrupp
Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
meddelar idag att Stefan Backman har utsetts till chefsjurist samt ny medlem i Tele2
ABs ledningsgrupp. Han kommer att tillträda den nya tjänsten den 1 december och
rapportera till Allison Kirkby, vd och koncernchef.
Stefan Backman tar över Caroline Fellenius-Omnells roll. Caroline går vidare till tjänsten som
ny chefsjurist för Skanska Group.
Stefan har en lång och bred bakgrund inom telekom med erfarenheter inom både det legala
och regulatoriska området. Han började på Tele2 2007 och har varit starkt bidragande i Tele2
Sveriges tillväxt, särskilt när det gäller företagsutveckling, statliga relationer, regulatoriska
frågor, bolagsfrågor och nu senast i ledningen för nätverkssamarbetena. Stefan har en
examen inom juridik från Uppsala Universitet. Innan han blev utsedd till chefsjurist hade Stefan
rollen som chef för Legal, Regulatory & Network i Tele2 Sverige.
Allison Kirkby, koncernchef och vd för Tele2 AB, kommenterar: ”Stefan kommer omedelbart att
tillföra värde tack vare sina omfattande erfarenheter inom de kommersiella och legala
områdena. Även hans gedigna utbildning och erfarenheter från åren inom Tele2 Sverige
kommer att vara värdefulla i hans nya roll. Jag är mycket stolt över att rekrytera en sådan
duktig person bland Tele2-gruppens alla talanger, vilket återigen bevisar Tele2s styrka.
Caroline har gjort ett fantastiskt arbete med att leda Group Legal & Regulatory under en period
av betydande förändringar och jag önskar henne stort lycka till i sin nya roll.”
Stefan Backman, blivande chefsjurist på Tele2 AB, kommenterar: ”Jag känner mig både
hedrad och stolt över möjligheten och ser verkligen fram emot att inta en position i koncernens
ledningsgrupp och där stötta Tele2 i genomförandet av strategin som ansvarstagande
utmanare.”
Caroline Fellenius-Omnell, avgående chefsjurist för Tele2 AB, kommenterar: “Jag har haft en
fantastisk tid på Tele2 och vill tacka alla mina kollegor för deras engagemang och hårda
arbete under åren. Jag ser nu fram emot min nya roll inom Skanska-koncernen.”
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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

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kommunikationsdirektör, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08:00 CEST.

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.
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