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Tele2 och Deutsche Telekom Global Carrier 
har ingått avtal om roaming och signalering 
 
Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har ingått avtal 
gällande internationell signalering med Deutsche Telekom Global Carrier. De nya 
internationella signaleringstjänsterna avser alla Tele2-kunder, i samtliga länder, med 
start i mitten av december.  
 
”Genom att använda Deutsche Telekoms tjänst för internationell signalering kan vi öka 
kvaliteten för våra kunder som använder roaming och komplettera våra nätverk med en solid 
och stabil lösning”, säger Thomas Björklund, EVP Mobile Technology at Tele2.  
 
Deutsche Telekom Global Carriers internationella tjänst innebär ytterligare en nivå av 
redundans i Tele2s nätverk och ökar både kvalitet och tillgänglighet för alla Tele2-kunder när 
de kopplar upp sig utomlands. Det här är därför ytterligare en åtgärd som innebär bättre 
roaming för Tele2s privatkunder och företagskunder.   
 
”Vi är stolta över att Tele2 litar på vår tjänst och ansluter sig till vår växande lista av partners. 
Det är ett gott betyg för vår strategi för att möjliggöra roaming. Det är väldigt viktigt att tekniska 
nätverk kan stödja roaming”, säger Gergely Vadas, Head of Mobile Services at Deutsche 
Telekom Global Carrier.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00 
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, 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. 
 
Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör 
av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner 
kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna 
bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018.   
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Deutsche Telekom Global Carrier is the international wholesale division of Deutsche 
Telekom. We offer a comprehensive portfolio for all the needs of a rapidly transforming telco 
industry. One that is continually updated to provide fast, innovative solutions for future 
technologies and challenges. As one of the world’s leading carriers, we are able to satisfy the 
requirements of Deutsche Telekom Group’s international affiliates and more than 900 external 
customers worldwide. With more than 20 years of experience in the international wholesale 
communication market, Deutsche Telekom Global Carrier offers next-generation platforms, 
extensive networks, a global backbone, 360 degrees of security, tailor-made solutions, 
worldwide connectivity, and much more. The cutting-edge offerings of Deutsche Telekom 
Global Carrier include the following business segments: Global Voice, Commercial Roaming, 
Internet & Content, Carrier Enterprise Services, Inflight / EAN and Mobile World. 
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