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Tele2 presenterar ny nätorganisation och 
förändringar i ledningsgruppen 
 
Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) presenterar 
nästa steg för företagets nätorganisationer. De nuvarande organisationerna för fastnät 
och mobilnät kommer från 1 april slås samman till en affärsenhet kallad “Teknik”, och 
ledas av Thomas Helbo, idag chef för fastnät på Tele2.  
 
Som en del av Tele2s vision att skapa en ledande integrerad operatör presenteras idag nästa 
steg för bolagets nätorganisationer. För att arbeta så effektivt som möjligt och på bästa sätt ta 
vara på det sammanslagna bolagets kompetenser, kommer organisationerna för fastnät och 
mobilnät slås samman till en affärsenhet kallad ”Teknik”, ledd av Thomas Helbo, idag chef för 
fastnät på Tele2-koncernen.  
 
Thomas Helbo har lång erfarenhet inom teknisk strategi och utveckling. Sedan Thomas 
började på Com Hem 2016 har han framgångsrikt lett den tekniska organisationen på Com 
Hem genom en stor förändringsresa. Innan dess arbetade han på Stofa i Danmark och var 
ordförande för danska Elektronikbranschen. 
 
I och med den nya organisationsstrukturen kommer Thomas Björklund, idag chef för mobilnät 
på Tele2-koncernen, lämna företaget i slutet av juni 2019. Thomas har arbetat på Tele2 i 22 år 
och spelat en avgörande roll för Tele2s verksamhet i sina roller som bland annat Network 
Architect och Director of Network Strategy. 
 
– Thomas Björklund är en mycket uppskattad ledare, en sann förebild och en stark 
ambassadör för Tele2s kultur och värderingar. Han kommer alltid vara en del av Tele2-familjen 
och är närsomhelst välkommen tillbaka till bolaget om han skulle vilja. Jag vill personligen 
tacka Thomas för det starka avtryck han gjort och önskar honom all lycka i framtiden, säger 
Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen. 
 
– Jag har haft en fantastisk tid på Tele2 och det är med stor stolthet jag ser tillbaka på allt som 
nätorganisationen har åstadkommit de senaste 22 åren. Tele2 har idag ett av världens mest 
högpresterande och kostnadseffektiva mobilnät. Jag kommer sakna alla fantastiska kollegor 
och vänner som jag haft förmånen att jobba tillsammans med för att uppnå dessa mål. Nu 
önskar jag Thomas Helbo ett stort lycka till med att driva den sammanslagna 
teknikorganisationen framöver, säger Thomas Björklund, chef för mobilnät på Tele2-
koncernen.  
 
Ledarskapsförändringen för Tele2s teknikorganisation träder i kraft 1 april. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tele2, Tel: +46 70 5222 117 
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88 
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TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE 
CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, 
data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi 
fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta 
nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för 
miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. 
Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder 
kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och 
finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  
  


