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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 vinner 5G-frekvenser i Lettland 
 
Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag säkrat avgörande 
spektrum i Lettlands 700 MHz spektrumauktion. 5G-utrullningen kommer att genomföras fristående 
då tidigare kommunicerat samarbete kring nätdelning med Bite inte fick fullt regulatoriskt 
godkännande.  
 
Tele2 har idag vunnit 2x10 MHz i första delen av Lettlands 700 MHz spektrumauktion. I kombination 
med de 5G-frekvenser som tidigare förvärvats i 3,5 GHz-bandet i Lettland, har Tele2 nu allt på plats för 
att påbörja utrullningen av nationellt 5G- och förbättrat 4G-nät. I Estland och Litauen förväntas 5G-
auktioner för både hög- och lågfrekvensspektrum hållas under 2022.  
 
– Nu när vi har säkrat spektrum i Lettland kommer vi att börja uppgradera vårt mobilnät där. Våra 5G-
nät kommer att medföra ökade hastigheter, bättre täckning och snabbare svarstider för både 
konsumenter och företag framöver. Vi skapar nästa generations infrastruktur med framtidssäker 
kapacitet, säger Petras Masiulis, CEO Baltics på Tele2.   
 
Som en del i 5G-utrullnigen i Baltikum kommer även existerande 4G-nät få en betydande uppgradering, 
med ökade hastigheter och bättre täckning i samtliga länder.  
 
Tele2 och Bite har tidigare ingått ett partnerskap för att undersöka möjligheten att dela mobilnät och 
spektrum i Lettland och Litauen. Då partnerskapet endast fått regulatoriskt godkännande för delar av 
samarbetet har de båda bolagen beslutat sig för att avsluta det.   
 
Om auktionen   
Tele2 vann idag 703 MHz-713 MHz och 758 MHz-768 MHz från den 1 februari 2022 fram till den 31 
december 2042, i första delen av Lettlands 700 MHz auktion, till en summa av 2,42 miljoner euro. För 
mer information om auktionen, besök https://www.sprk.gov.lv/en.  
 
 
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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