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PRESSMEDDELANDE

Tele2 stärker koncernledningen med ny CFO och
CCO
Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att bolaget
stärker koncernledningen genom att tillsätta Charlotte Hansson som EVP Group CFO och Hendrik de
Groot som EVP Chief Commercial Officer. Samtidigt har Stefan Backman, EVP Group General Counsel,
valt att lämna Tele2.
För att stärka bolaget kommersiella och finansiella verksamheter, med ett extra fokus på konvergens och
försäljning online, välkomnar Tele2 Charlotte Hansson och Hendrik de Groot till koncernledningen.
Charlotte Hansson utses till EVP Group CFO
Från och med den 10 januari 2022 blir Charlotte Hansson ny EVP Group CFO och medlem i Tele2s
koncernledning, rapporterandes till koncern-vd Kjell Johnsen. Charlotte har med sig bred erfarenhet från
flera branscher och är idag CFO på Systembolaget. Innan dess var hon Group CFO på Cision, den
Nasdaq-listade och globala leverantören av PR-relaterad mjukvara och tjänster. Innan dess var hon CFO
för servicebolaget Addici och har även en bakgrund på MTG. Charlotte sitter i styrelsen för Orexo, ett
Nasdaq Mid Cap-listat medtech-bolag.
– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Charlotte till Tele2. Med hennes omfattande erfarenhet som
finanschef på bolag från olika branscher kan hon bidra med nya perspektiv och idéer till vår verksamhet.
Charlotte har dessutom haft en central roll i transformationsresor mot bland annat e-handel, vilket ger
erfarenheter som kommer vara väldigt viktiga nu när Tele2 fokuserar mer och mer på automation och
försäljning online, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.
Under tiden mellan det att Mikael Larsson, nuvarande CFO, lämnar Tele2, och fram till dess Charlotte
Hansson börjar, har Tele2 utsett Peter Landgren, Head of Financial Planning & Reporting, till
tillförordnad CFO.
Hendrik de Groot utses till EVP Chief Commercial Officer (CCO)
Från och med 2 augusti 2021 blir Hendrik de Groot ny EVP Chief Commercial Officer och medlem i
Tele2s koncernledning, rapporterandes till koncern-vd Kjell Johnsen. Hendrik har omfattande
telekomerfarenhet och har genom hela sin karriär fokuserat på transformation mot konvergens. Nyligen
var han Head of Group Commercial och Group FMC Officer på VEON. Innan dess har Hendrik varit Chief
Commercial Officer & Vice President Commercial och Customer Operations på Ziggo. Han tar med sig
en stor bredd av internationella erfarenheter från operatörer som exempelvis COLT, Vodafone, BT och
MCI International.
– Vi genomför en förändringsresa för att skapa ett helt konvergerat Tele2 och Hendrik har precis den
erfarenhet vi behöver för att lyckas med det. Under hans kompetenta ledarskap kommer vår
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konsumentverksamhet fortsätta driva vår strategi och utveckla morgondagens kombinerade
erbjudanden från både Tele2 och Comviq, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.
Stefan Backman, EVP Group General Counsel, lämnar Tele2
I tillägg till utnämningarna ovan har Stefan Backman, EVP Group General Counsel, bestämt sig för att
lämna Tele2 för att ta sig an andra utmaningar. Rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny medlem i
koncernledningen inleds omgående.
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 vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med
obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och
dammiga monopol. Idag möjliggör våra 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 2020 omsatte bolaget 27 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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