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PRESSMEDDELANDE 
 

Valberedningen i Tele2 föreslår Andrew Barron 
som ny styrelseordförande  
Stockholm – Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att bolaget 
har informerats om att styrelsens ordförande Carla Smits-Nusteling har beslutat att inte ställa upp för 
omval till Tele2s styrelse vid årsstämman 2023, och att valberedningen kommer föreslå Andrew Barron 
som ny styrelseordförande.  

Andrew Barron har varit styrelseledamot i Tele2 sedan 2018, och utsågs till vice styrelseordförande 
2019. Han är för närvarande även styrelseledamot i Verisure, Openreach och Astound Broadband. 
Andrew har tidigare varit styrelseordförande för Com Hem Holding AB och Primacom AG och 
styrelseledamot i Arris och Ocean Outdoor. Han var dessförinnan Chief Operating Officer på Virgin 
Media och på Modern Times Group MTG, VD för Chellomedia, Executive Vice President på Walt Disney 
Europe samt managementkonsult på McKinsey & Co. Han har en bachelorexamen från Trinity College 
vid Cambridge University och en MBA från Stanford University. 

Anna Stenberg, ordförande i valberedningen, kommenterade: "Vi är väldigt glada över att kunna föreslå 
Andrew som Tele2s nya styrelseordförande. Andrew har varit en aktiv och uppskattad medlem i 
styrelsen under de senaste fem åren, och tillfört sin stora erfarenhet och gedigna förståelse för telekom- 
och bredbandssektorn. Han har gjort ett utmärkt arbete som ordförande i ersättningsutskottet och 
bidragit till en inkluderande och högpresterande kultur i styrelsen i sin roll som vice styrelseordförande. 
Vi är övertygade om att Andrew kommer bli en utmärkt styrelseordförande för Tele2 och bidra med 
såväl kontinuitet som med ett framåtblickande ledarskap".  

Anna Stenberg fortsatte: "Från valberedningen vill jag framföra vårt varma tack till Carla för hennes 
betydelsefulla bidrag under hennes tio år i Tele2s styrelse, och för ett strålande ledarskap under hennes 
senaste fyra år som ordförande. Carla har varit instrumentell i styrelsens arbete efter sammanslagningen 
med Com Hem och lett styrelsen genom processen på ett utmärkt sätt med såväl struktur som 
framåtdriv. Hennes självklara och värderingsdrivna ledarskap har skapat ett öppet och engagerande 
arbetsklimat i styrelsen".  

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Tele2s årsstämma 2023. 
Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik, Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken 
Fonder, och Viktor Kockberg, utsedd av Nordea Fonder. Valberedningens tre ledamöter har utsetts av 
aktieägare som gemensamt representerar cirka 39 procent av det totala antalet röster i Tele2. 

http://www.tele2.se/
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För mer information, vänligen kontakta:  
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02 
Pernilla Grennfelt, tillförordnad IR-chef, Tel: +46 701 66 31 74 
 
 
Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, 
för offentliggörande den 24 oktober 2022 kl. 15:00 CEST.  
 
 
Tele2s syfte är möjliggöra 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. 
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