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Tele2 AB: Valberedningens förslag till val 
av styrelse 
 
Inför extra bolagsstämman i Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) 
den 21 september 2018 som ska besluta om den föreslagna fusionen mellan Tele2 och 
Com Hem Holding AB (Com Hem), föreslår Tele2s valberedning val av de nuvarande 
Com Hem-styrelseledamöterna Andrew Barron och Eva Lindqvist till nya 
styrelseledamöter i Tele2 från det att fusionen av Tele2 och Com Hem har registrerats 
av Bolagsverket. Valberedningen föreslår även val av Lars-Åke Norling till ny 
styrelseledamot från det att bolagsstämman väljer in honom i styrelsen. 
 
Lars-Åke Norling börjar i september 2018 på Kinnevik som Investment Director och 
sektoransvarig för TMT, och tillträder samtidigt som styrelseledamot för Millicom, det ledande 
telekom- och mediebolaget i Latinamerika. Han har senast varit VD för Total Access 
Communications (dtac) i Thailand, där han genomfört en digital transformation och varit 
ledande i att vända bolagets finansiella utveckling. Han har även varit EVP för utvecklade 
marknader i Asien på Telenor samt VD för Digi Telecommunications Malaysia och för Telenor 
Sverige. Lars-Åke har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, en 
civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och en civilingenjörsexamen i 
systemteknik från Case Western Reserve University i USA. 
 
Andrew Barron är för närvarande, utöver sitt uppdrag som styrelseordförande i Com Hem, 
styrelseledamot i Ocean Outdoor, en operatör som specialiserat sig på högkvalitativ digital 
utomhusreklam i Storbritannien, samt Arris, en telekomutrustningstillverkare. Andrew har 
också varit styrelseordförande för Primacom, det fjärde största kabeloperatörbolaget i 
Tyskland. Innan hans uppdrag på Primacom hade Andrew ledande befattningar, bl.a. som 
Chief Operating Officer, på Virgin Media, en av Storbritanniens största kabel- och 
telekomoperatörer. Innan det var Andrew Chief Operating Officer för Modern Times Group. 
Andrew har också varit VD för Chello Media, en division inom UPC, EVP för The Walt Disney 
Company där han främst arbetade med TV, och har sex års erfarenhet som konsult för 
McKinsey & Company. Andrew har en Bachelorexamen i historia och management från Trinity 
College vid Cambridge University och en MBA från Stanford University. 
 
Eva Lindqvist är för närvarande, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Com Hem, 
styrelseledamot i Sweco, Mr Green & Co, Kährs Holding, Tarsier Studios, Bodycote och Keller 
Group samt är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Eva har innan sina 
nuvarande uppdrag varit styrelseledamot i flera noterade bolag inom olika sektorer. Eva har 
även varit Senior Vice President för Telias mobilverksamhet, VD för TeliaSonera International 
Carrier och haft ledande befattningar på Ericsson. Eva har en MBA från Melbourne University 
och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Linköpings universitet. 
 
Georgi Ganev, ordförande i valberedningen, kommenterade: “Valberedningen är nöjd med att 
kunna föreslå att Lars-Åke Norling väljs in i Tele2s styrelse. Lars-Åke tillför viktig erfarenhet 
från att leda integrerade operatörer och från att driva digital transformation i stora 
organisationer. Valberedningen är även glada att kunna föreslå att nuvarande 
styrelseledamöterna i Com Hem, Andrew Barron och Eva Lindqvist, ska ansluta till Tele2s 
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styrelse när fusionen mellan Tele2 och Com Hem är slutförd. Genom tillskottet av Andrew och 
Eva kommer Tele2s styrelse förstärkas ytterligare och vara väl förberedd att övervaka 
skapandet av en ledande integrerad operatör med ett väl positionerat utbud av komplett 
uppkoppling och digitala tjänster oavsett var kunden befinner sig”. 
 
Tele2s valberedning består av Georgi Ganev, utsedd av Kinnevik, John Hernander, utsedd av 
Nordea Fonder, och Hans Ek, utsedd av SEB Investment Management. Valberedningens 
fullständiga förslag kommer att framgå i kallelsen till extra bolagsstämman i Tele2. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00  
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88 
 
_________________________________________________________________________ 

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 åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse 
genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 
2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. 
Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna. 
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