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Tele2 Tyskland avslutar samarbetet med QSC i
joint venture Plusnet
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag
att man har beslutat att avsluta sitt joint venture samarbete med QSC i Plusnet GmbH & Co KG
("joint venture"). Tele2 Tyskland kommer att betala netto cirka 280 miljoner kronor för att i förtid
avsluta förbindelser enligt JV avtalet och sälja tillbaka sin ägarandel om 32,5 procent till QSC.
Slutförandet av affären förväntas ske efter godkännande av den tyska regleringsmyndigheten.
Tele2 Tyskland utvecklar idag sin nätverksoberoende produktportfölj för privatmarknaden och har
årligen betalat en driftskostnad på cirka 160 miljoner kronor och en investeringskostnad på cirka 20
miljoner kronor till Plusnet. Genom att avsluta joint venture avtalet kommer Tele2 att spara totalt cirka
600 miljoner kronor, vilket kompenserar kostnaden för den förtida uppsägningen. Som en följd av
försäljningen kommer Tele2 Tyskland att ingå ett nytt leverantörsavtal baserat på marknadsmässiga
villkor med QSC för xDSL- och telefonitjänster.
Henrik Ringmar, marknadsområdeschef Västeuropa, kommenterar: "För att vi under de kommande åren
ska kunna ge våra kunder i Tyskland det bästa erbjudandet är vi övertygade om att rätt väg framåt för
oss i Tyskland är att agera som en ren tjänsteleverantör. Genom att avsluta samarbetet i nätföretaget
Plusnet uppnår vi detta, samtidigt som vi kan dra fördel av de kostnadsbesparingar som transaktionen
kommer att medföra för oss. Vi är också mycket nöjda med de grossistpriser som QSC har erbjudit oss”.
Transaktionen kommer att resultera i en negativ engångspost på cirka 220 miljoner kronor.

För mer information, kontakta
Lars Torstensson, Investerarfrågor: Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER
ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 30 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter
och tjänster inom fast och mobil telefoni, 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 2009 omsatte
bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor.
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