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PRESSMEDDELANDE

Emission och återköp av C-aktier för
incitamentsprogram
Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) meddelar idag att Tele2 har
genomfört en nyemission samt omedelbart återköpt 2 200 000 C-aktier.
Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det mål- och prestationsbaserade
incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Tele2koncernen. Nordea Bank Abp, filial i Sverige förvärvade samtliga emitterade C-aktier till en
teckningskurs motsvarande kvotvärde om 1,25 kr per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter
återköpts av Tele2 för 1,25 kr per aktie.
Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade
incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade
deltagare i respektive program. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.
Tele2 innehar 432 106 B-aktier och 2 480 000 C-aktier sedan tidigare och kommer, efter återköpet av
de 2 200 000 nyemitterade C-aktierna, att inneha 432 106 B-aktier och samtliga 4 680 000 C-aktier i
bolaget.
För mer information, vänligen kontakta:
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84

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 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor,
med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner,
vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

