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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 utser Torkel Sigurd till EVP Corporate Affairs 
 
Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) utser Torkel Sigurd till ny 
Executive Vice President Corporate Affairs och medlem i koncernledningen.  
 
Torkel Sigurd har 20 års erfarenhet i telekombranschen och har varit en del av Tele2-familjen i 14 år. 
Under de senaste åren har han bland annat lett Tele2’s M&A-enhet genom bolagets internationella 
konsolidering. Torkel har därtill ledarerfarenhet från flera kommersiella och produktorienterade 
funktioner.  
 
Torkel antar rollen som Executive Vice President Corporate Affairs från den 1 september 2021 och blir 
medlem Tele2s koncernledning, rapporterandes till koncern-vd Kjell Johnsen. Tele2s Corporate Affairs-
enhet omfattar ett flertal funktioner, däribland Legal, M&A och Strategi.  
 
– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Torkel till vår koncernledning. Hans erfarenheter från 
operationella och strategiska projekt, såväl som olika marknadsförhållanden, kommer att vara värdefulla 
när vi fortsätter att utveckla Tele2. Det gör mig dessutom stolt att vi kan tillsätta en så viktig roll internt, 
vilket helt klart är ett tecken på Tele2-organisationens styrka, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.  
 
Nathalie Dahmm får ansvar för vidareutveckling av Tele2s arbetssätt 
För att ytterligare stärka Tele2s fokus på kultur, the Tele2 Way, och hur organisationen ska arbeta 
framöver, kommer Nathalie Dahmm, Head of Culture and HR Business Advisory, få en adjungerad roll i 
Tele2s koncernledning.  
 
– På Tele2 är vi fast beslutna om att lära oss från pandemin för att vidareutveckla våra samarbetsformer 
och hur vi organiserar oss framöver. Med hennes unika historia i Tele2 som utgångspunkt kommer 
Nathalie ha ett speciellt ansvar för det här arbetet, säger Kjell Johnsen.  
 
 
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, 
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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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