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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 utser Jenny Garneij till EVP People & Change 
 
Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) utser Jenny Garneij till ny 
Executive Vice President People & Change och medlem av koncernledningen. 
 
Jenny har arbetat på Nordea sedan 2018 och haft flera befattningar inom företaget. För närvarande är 
hon chef för Group Corporate Communication och innan Nordea arbetade hon som Human Capital & 
Communications Officer på Nordnet Bank. 
 
Hon tillträder rollen som Executive Vice President People & Change senast den 8 maj 2023 och blir 
medlem i koncernledningen och rapporterar till VD Kjell Johnsen. 
 

– Jag är glad att kunna välkomna Jenny till Tele2 och till vår koncernledning. Jag är 
övertygad om att hennes erfarenhet från både HR men också kommunikation kommer 
att vara värdefull för oss och hjälpa Tele2 att fortsätta utveckla kulturen framöver, säger 
Kjell Johnsen, VD och koncernchef för Tele2. 

 
Karin Svensson, för närvarande EVP People and Change har beslutat att lämna Tele2 men kommer att 
vara kvar i sin roll fram till överlämningen.  
 

– Jag vill tacka Karin för hennes engagemang och för hennes insatser under mer än fyra 
år på Tele2. Under hennes tid på Tele2 har Karins kunskap och expertis varit mycket 
uppskattad och hennes insatser efter sammanslagningen av Com Hem och Tele2 var 
särskilt viktiga för att omvandla vår HR-funktion och att lägga grunden till den kultur 
som Tele2 har idag, avslutar Kjell Johnsen, VD och koncernchef för Tele2. 
 

 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Fredrik Hallstan, PR-chef, Telefon: +46 761 15 38 30 
Pernilla Grennfelt, tillförordnad chef för Investor Relations, Telefon: +46 701 66 31 74 
 
 
 
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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