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Tele2 Bike Tour samlade in 300 000 kronor
till SOS barnbyar
På tiden 15 timmar, 45 minuter och 38 sekunder passerade vinnaren av Tele2 Bike Tour,
Samuel Skott, mållinjen i Vilnius. Koncernledningen startade cykeltävlingen för två
dagar sedan i Riga med syftet att samla in pengar till ett gott ändamål.
Det var en grupp av ömma men beslutsamma tävlande som nådde målet i Vilnius idag efter att
ha cyklat 352 kilometer från Riga. Ledningsgruppen har haft möjlighet att se flera städer,
Tele2-butiker och även SOS barnbyar under resans gång för att se vad deras donationer går
till. Den slutliga summan som gavs till organisationen vid tävlingens slut var 300 000 kronor.
Allison Kirkby, koncernchef och vd, kommenterar: ”Det har varit 2,5 fantastiska dagar
tillsammans med mitt team på vägarna. Vår orädda utmanaranda är en del av de vi är och
även om vi varit tävlingsinriktade så tycker jag vi varit oerhört duktiga på att stötta varandra
genom resan. Jag är också ödmjuk inför att ha fått sådan insyn i SOS barnbyars arbete i
Lettland och Litauen och är stolt över att kunna bidra till en sådan fin organisation.”
Vinnaren av tävlingen var en glad men mycket trött Samuel Skott, vd för Tele2 Sverige.
”Jag är stolt över att ha vunnit tävlingen och stolt över gruppen. Jag är dock mest stolt över att
vi kunnat samla in 300 000 kronor till SOS barnbyar genom denna tävling. Det har varit en
fantastisk resa.”, säger han.
Resultat
1. Samuel Skott
2. Jon James
3. Lars Nordmark
4. Viktor Wallström
5. Richard Peers
6. Allison Kirkby
7. Guillaume Van Gaver
8. Stina Andersson
9. Fredrik Stenberg
10. Stefan Backman
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För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER
UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade
Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2
erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17
miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. 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 sidorna i årsredovisningen 2016. Följ
@Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.
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