
 

Tele2 AB Skeppsbron 18, P.O Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden 
Telephone: +46 8 5620 0060 Fax: +46 8 5620 0040 
Registration number: 556410-8917, www.tele2.com Sidan 1 av 2 
 

Pressmeddelande 
2011-03-07 
 

Günther Vogelpoel utnämnd till ny 
Marknadsområdeschef Västeuropa samt VD för 
Tele2 Holland 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) meddelade idag 
att Günther Vogelpoel har utsetts till ny Marknadsområdeschef Västeuropa samt VD för Tele2 
Holland. Günther Vogelpoel efterträder Henrik Ringmar som kommer att lämna bolaget. 
 
Günther Vogelpoel har en gedigen telekom bakgrund från sina 12 år på Tele2 i roller som Direktör för 
konsumentsegmentet Tele2 Holland, Operativ chef för Tele2 Holland, Regional kundtjänstchef för 
Benelux, Storbritannien och Irland samt Marknadschef för konsumentsegmentet fasttelefoni i Tele2 
Holland. 
 
Mats Granryd, VD och Koncernchef Tele2, kommenterar: ” Günther Vogelpoel har haft en mycket 
framgångsrik karriär inom telekom under de senaste 12 åren. Hans gedigna erfarenhet från Tele2 
Holland gör honom mycket väl lämpad att leda marknadsområdet Västeuropa när det fortsätter att 
fokusera på att växa lönsamt. Henrik Ringmar har starkt bidragit till den framgångsrika utveckling av 
Tele2 som skett de senaste åren genom sina positioner som marknadsområdeschef Västeuropa, VD för 
Procure It Right och VD för Tele2 Norge. Han har också varit en formidabel kulturbärare inom Tele2 och 
som en av de starkast lysande fyrarna kommer vi att sakna honom mycket.” 
 
Günther Vogelpoel kommenterar: ”Jag är stolt över att bli ny VD och Marknadsområdeschef för en 
sådan unik organisation med en stark företagskultur samt motiverade och kompetenta medarbetare. Det 
är oerhört spännande att få leda Tele2 till nästa nivå i Västeuropa och genom att fokusera på hög 
kvalitet och kundlojalitet så kommer vi fortsätta att tillhandahålla det bästa erbjudandet i varje 
marknadssegment 
 
Henrik Ringmar kommenterar: ”Efter 13 fantastiska år på Tele2 känns det nu naturligt att gå vidare. 
Tele2 Holland är operativt starkare än någonsin och har tillgångar som gör bolaget fantastiskt 
konkurrenskraftigt. Jag vet att Günther Vogelpoel är en exceptionell ledare, så det är en stor framgång 
för Tele2 att han har accepterat utnämningen till Marknadsområdeschef Västeuropa och VD för Tele2 
Holland.” 
  
Günther Vogelpoel tillträder sin nya position den 1 maj 2011.  
 

För mer information, kontakta 
Lars Torstensson, Investerarfrågor: Tel: 0702 73 48 79 
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45 
 



 Sidan 2 av 2 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER 
ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 31 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter 
och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan 
Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen 
och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte 
bolaget 40,2 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor. 

 


