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Jon James utsedd till ny vd för Tele2 Nederländerna
samt medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp
Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
meddelar idag att Jonathan (Jon) James utses till ny vd för Tele2 Nederländerna samt
medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp. Jon efterträder Malin Holmberg som lämnar
företaget.
Jon James kommer senast från rollen som COO hos den svenska bredbandsoperatören Com
Hem där han ledde konsumentverksamheten genom en lyckad transformation. Han har mer
än 20 års erfarenhet från media- och telekomindustrin och innan Jon började på Com Hem så
jobbade han för den brittiska operatören Virgin Media. Där drev han företagets bredbands- och
tv-verksamhet samt hade positionen som strategidirektör.
Sedan Tele2 Nederländerna lanserade världens första nätverk med enbart 4G i november
2015 har vi nu en 4G-befolkningstäckning över hela landet och över en miljon mobilkunder.
Vår strategi är nu helt inriktad på att skapa betydande värde genom kommersiell innovation
och operativ effektivitet. Jon har stor erfarenhet av detta genom en enastående meritlista av
operativt värdeskapande, vilket möjliggör nästa utvecklingsfas i Nederländerna.
Allison Kirkby, koncernchef och vd, Tele2 AB, kommenterar: “Jag är glad att få välkomna Jon
till Tele2-familjen. Han har en gedigen erfarenhet från telekomvärlden och har levererat
fantastiska resultat på tidigare positioner. Jag är övertygad om att hans ledarskap kommer
göra det möjligt för Tele2 Nederländerna att leverera på nästa fas av vår strategi. Jag vill
också uttrycka min stora uppskattning till Malin för hennes ledarskap under denna viktiga fas
av mobil utrullning samt operativ omstrukturering i Tele2 Nederländerna. Malin har varit en
nyckelperson för Tele2 de senaste åren då hon drivit ökade marknadsandelar i Kroatien och
adderat värde till koncernen och det centraleuropeiska marknadsområdet. Jag önskar henne
stort lycka till i framtiden.”
Jon James, blivande vd för Tele2 Nederländerna, kommenterar: ”Jag är mycket glad över att
bli en del av Tele2-familjen. Teamet i Nederländerna har skapat en fantastisk plattform - i
synnerhet det avancerade mobilnätet samt det unika varumärket. Jag ser fram emot att hjälpa
till att accelerera verksamhetens tillväxt.”
Malin Holmberg, avgående vd för Tele2 Nederländerna, kommenterar: “Jag har verkligen haft
en fantastisk tid på Tele2 och är stolt över mitt bidrag till företagets framgång. Jag skulle vilja
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tacka Allison och styrelsen för deras förtroende de senaste åtta åren, samt mina kollegor inom
hela Tele2-koncernen för deras stöd.”
Jon kommer tillträda den nya tjänsten som vd för Tele2 Nederländerna den 6 mars och Malin
kommer att stanna på Tele2 fram till den 30 juni för en framgångsrik överlämning.
För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, kommunikationsdirektör, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27
Kristoffer Carleskär, tf. IR-chef, 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 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på
5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.
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