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PRESSMEDDELANDE 

 

Tele2 godkänns för deltagande i den svenska 
auktionen av 5G-spektrum  
 
Stockholm – Post- och telestyrelsen (”PTS”) har idag offentliggjort att Tele2 AB (”Tele2“) 
(Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Telenor Sverige (”Telenor”) har godkänts för 
deltagande i den kommande svenska auktionen av 5G-spektrum. Tele2 och Telenor kommer 
att delta tillsammans som Net4Mobility för att säkra spektrum till ett gemensamt rikstäckande 
5G-nätverk, vilket kommer att byggas och drivas i enlighet med de säkerhetskrav som PTS 
publicerat idag.  
 
PTS har idag offentliggjort att Tele2 och Telenor är godkända som deltagare i den kommande 
svenska auktionen av 5G-spektrum. Myndigheten har därtill publicerat ett antal säkerhetskrav 
som operatörer måste uppfylla för att använda det 5G-spektrum som auktioneras ut.  
 
Tele2 och Telenor kommer att delta tillsammans i auktionen för att säkra spektrum till 
utrullningen av ett gemensamt rikstäckande 5G-nätverk som en del av Net4Mobility. Bolagens 
redan planerade utrullning av 5G och modernisering av 4G kommer att säkerställa att 
säkerhetskraven uppfylls.  
 
Tele2s capex 
Offentliggörandet idag innebär ingen materiell skillnad för Tele2s totala capexprognos för den 
redan planerade utrullningen av 5G och nätmodernisering, men påverkar tidsaspekter för olika 
delar av projektet under de kommande åren. Tele2 återkommer med en uppdaterad guidning av 
capex för 2021 och på medellång sikt i samband med dess bokslutskommuniké 2020. Tele2 har 
inte avslutat upphandlingen av leverantör(er) av 5G-utrustning.  
 
Om PTS auktion av 5G-spektrum 
Auktionen förväntas inledas den 10 november 2020. Besök www.pts.se för detaljerad 
information om auktionen och säkerhetsvillkoren.  
 
Om Net4Mobility 
2009 bildade Tele2 och Telenor det gemensamma bolaget Net4Mobility för att tillsammans 
bygga och drifta ett nationellt 2G- och 4G-nät. Tack vare samarbetet var bolagen först i Sverige 
med ett rikstäckande 4G-nät som idag täcker 90 procent av Sveriges yta och över 99,9 procent 
av Sveriges befolkning. Under kommande år kommer Tele2 och Telenor bygga ett ledande och 
rikstäckande 5G-nät som en del av Net4Mobility.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00 
Peter Landgren, Interim Head of Investor Relations, Phone: +46 70 426 45 69 
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Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 
2020 kl. 08:27 CEST.  
 
 

 
Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. 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 2019 omsatte bolaget 28 miljarder 
kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella 
definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  
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