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Tom Craig slutar som chef för svenska 
företagsmarknaden 
 
Stockholm – Tom Craig slutar idag som chef för svenska företagsmarknaden (EVP Sweden 
Business) på Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) för att spendera tid 
med sin familj. Fredrik Stenberg, verksamhetsutvecklingschef (EVP Transformation & 
Operational Excellence), blir tillförordnad chef för svenska företagsmarknaden.  
 
Tom Craig började arbeta för Tele2 som strategisk rådgivare för företagsverksamheten 2018. 
Han blev sedan chef för svenska företagsmarknaden när Tele2 och Com Hem gick samman den 
5 november 2018. Nu har Tom Craig beslutat att lämna sin roll för att spendera mer tid med sin 
familj, men kommer att finnas tillgänglig för att stödja Tele2 i en rådgivarroll.  
 
– Jag vill tacka Tom för hans insatser under en tid av omställningar för Tele2s svenska 
företagsverksamhet och jag är glad att han kommer kunna fortsätta dela med sig av sin kunskap 
och expertis hos oss. Samtidigt vet jag att Fredrik Stenberg kommer att göra ett väldigt bra jobb 
tills den permanenta efterträdaren är utsedd, säger Anders Nilsson, vd på Tele2.  
 
– Tele2s företagsverksamhet förändrats just nu snabbt för att bli smartare, effektivare och 
fokuserad på de tjänster och lösningar där vi kan erbjuda en oslagbar kundupplevelse. Jag vet 
att mina kollegor inom företagsverksamheten kommer att göra ett fantastiskt jobb framöver och 
jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för långsiktig framgång, säger Tom Craig, chef 
för svenska företagsmarknaden.  
 
Fredrik Stenberg, verksamhetsutvecklingschef, blir tillförordnad chef för svenska 
företagsmarknaden fram till dess att en permanent efterträdare har blivit utsedd.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00 
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40 
 
 

 
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 underliggande 
EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se 
vår hemsida www.tele2.com.  
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