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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 och OKQ8 sluter nordiskt avtal om 
nätverkstjänster med säkerhet och hållbarhet i 
fokus 
 
Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har vunnit en omfattande 
nordisk upphandling av nätverkstjänster för drivmedelsföretaget OKQ8, med fokus på klimatsmarta 
helhetslösningar. Genom affären etablerar Tele2 ett av norra Europas största nätverk inom tekniken 
SD-WAN. 
 
 
Genom det nya avtalet kommer Tele2 att förse OKQ8 med flera innovativa tjänster inom ramen för 
”Network as a service”. Tele2 erbjuder denna tjänst för livscykelhantering och återvinning av elektroniskt 
avfall för att ge OKQ8 en fullt cirkulär process som bidrar till det egna hållbarhetsarbetet. 
 

– OKQ8 är en aktör med samma framåtanda gällande innovation och hållbarhet som 
Tele2, och vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.  Med vår innovativa teknik 
vill vi hjälpa OKQ8 att bidra till omställningen för en smartare och mer hållbar värld, säger 
Sofia Ahlmark Hyvärinen, försäljningsdirektör på Tele2 Företag 

 
Avtalet med OKQ8 kommer inkludera anslutningar över så väl fiber som 5G. Tjänsterna levereras till 
ungefär 600 stationer, depåer och kontor i Sverige samt 300 i Danmark. Genom affären etablerar Tele2 
ett av norra Europas största nätverk inom tekniken SD-WAN. 
 

– Vi sätter stort värde i att arbeta för ökad hållbarhet tillsammans med våra leverantörer, 
och Tele2:s höga klimatambitioner var en viktig faktor för oss i valet av samarbetspartner, 
säger Filippa Jennersjö, IT-direktör OKQ8.  
  

 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Fredrik Hallstan, Head of PR, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com 
Pernilla Grennfelt, Interim Head of Investor Relations, Phone: +46 701 66 31 74 
 
 
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media 
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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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