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Tele2 och Vodafone i nytt samarbete
Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och
Vodafone presenterar idag ett nytt samarbetsavtal som gör att operatörerna ska hjälpas
åt att leverera kommunikationslösningar till globala och multinationella företag i
Sverige, Lettland och Litauen.
Det nya avtalet innebär att Vodafone kommer nyttja Tele2s nät och tjänster i Sverige, Lettland
och Litauen. Tele2 kommer även agera Key account management åt Vodafones globala
kunder med huvudkontor eller lokala verksamheter i Sverige, Lettland och Litauen, länder där
Tele2 redan idag har väletablerade kundrelationer. Genom partnerskapet kommer Tele2 på
sin sida kunna erbjuda sina multinationella kunder på de tre marknaderna tillgång till en rad av
Vodafones globala produkter och tjänster.
– I dag är sömlös kommunikation en nyckelfaktor för de flesta företag och organisationer.
Partnerskapet med Vodafone gör det möjligt att samarbeta framgångsrikt för multinationella
kunder där vi hjälper Vodafone med tjänster lokalt i Sverige, Lettland och Litauen samtidigt
som vi också kan ta del av Vodafones tjänster globalt. Det är ett partnerskap vi verkligen ser
fram emot att bygga tillsammans, säger Allison Kirkby, vd på Tele2 AB.
– Vårt nya partnerskap med Tele2 ger våra globala kunder med verksamhet i Sverige, Lettland
och Litauen tillgång till expertisen och erfarenheten hos Vodafone samt våra globala produkter
och tjänster. Jag är mycket nöjd att kunna välkomna Tele2 till vår partnerfamilj och jag ser
fram emot att utveckla vårt förhållande ytterligare i framtiden, säger Diego Massida, chef för
Vodafone Partner Markets.
För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Kristoffer Carleskär, IR-frågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 45 19

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA
KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder tjänster
inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala 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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