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PRESSMEDDELANDE

Tele2 presenterar utökad koncernledning
Stockholm – Idag presenterar Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
bolagets utökade koncernledning, Group Leadership Team, samt att Stefan Trampus blir ny
Executive Vice President Tele2 B2B och att Yogesh Malik blir ny Executive Vice President
CTIO.
Tele2 presentar bolagets utökade koncernledning, med två nya medlemmar som representerar
strategiska nyckelområden.
Yogesh Malik har blivit utsedd till Executive Vice President CTIO och kommer att leda den nya
kombinerade nätverks- och IT-enheten. Yogesh har haft många seniora roller i multinationella
företag under de senaste femton åren, inklusive Group CTO på VEON, Head of Group
Technology på Telenor, vd på Telenor India, samt suttit i styrelsen för GSMA, den globala
branschorganisationen för mobiloperatörer. Yogesh kommer att tillträda sin roll den 12 januari
2021 och rapportera till Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2. Thomas Helbo, EVP Technology, och
Joss Delissen, EVP IT, kommer att lämna Tele2 efter en överlämningsperiod.
– Ett tätt samarbete mellan nätverk och IT kommer vara nödvändigt för vår framgång när vi
under kommande år lägger grunden för en framtidssäker operatör genom moderniseringen av
vårt nätverk, utrullningen av 5G och IT-transformation. Yogesh är en bevisat kompetent ledare
och pådrivare av teknologisk transformation, vilket är precis den typ av erfarenhet och
perspektiv som behövs för att leda den nya enheten genom nästa utvecklingsfas. Jag vill även
tacka Joss Delissen och Thomas Helbo för deras viktiga bidrag till Tele2 genom åren och önskar
dem stort lycka till framöver, säger Kjell Johnsen, vd på Tele2-koncernen.
Stefan Trampus har utsetts till Executive Vice President Tele2 B2B och kommer leda den
svenska företagsaffären. Stefan är idag Director Network Operator och vd för Tele2s
dotterbolag iTUX. Han har omfattande erfarenhet som ledare efter mer än 20 år i den svenska
telekombranschen, med ledande roller som Chief Sales Officer på Com Hem, Head of B2B and
Landlord på Com Hem och Head of Broadband på Telia. Stefan kommer att tillträda sin nya roll
den 18 januari 2021 och rapportera till Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2. Han kommer även
fortsätta vara vd för iTUX. Mats Almgren, som förväntades tillträda som Executive Vice President
Tele2 B2B den 18 januari 2021, kommer inte börja på Tele2 av personliga skäl.
– Den svenska företagsmarknaden är utmanande och Tele2 behöver starkt ledarskap för att
företagsaffären ska nå dess fulla potential. Jag känner mig trygg i att Stefans långa erfarenhet
som ledare i den svenska telekombranschen kommer att vara en tillgång när han driver
vändningen av vår B2B-enhet. Dessutom innebär det här en bra möjlighet att utforska
potentiella synergier mellan nätoperatör- och fastighetsaffären med företagsaffären, säger Kjell
Johnsen, vd på Tele2-koncernen.
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Tele2s koncernledning: Group Leadership Team
Tele2s koncernledning kommer från den 18 januari 2021 bestå av:
Kjell Johnsen, President and Group CEO
Mikael Larsson, EVP Group CFO
Karin Svensson, EVP People and Change
Kim Hagberg, EVP Chief Operations
Samuel Skott, EVP Chief Commercial Officer
Stefan Backman, EVP Group General Counsel and Director Wholesale Business
Stefan Trampus, EVP Tele2 B2B
Yogesh Malik, EVP CTIO
Besök www.tele2.com för mer information och koncernledningens CVn.
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

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.

