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Tele2 Litauen säljer sin kabel TV verksamhet till 
VDNET för cirka 40 miljoner kronor 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) meddelade idag 
att företaget har sålt sin kabel TV verksamhet i Litauen till VDNET. VDNET kommer att betala 
cirka 40 miljoner kronor på skuldfri basis. Slutförandet av affären förväntas ske efter 
godkännande av konkurrensmyndigheten. 
 
Niklas Sonkin, Marknadsområdeschef Centraleuropa & Eurasien, kommenterar: ”Tele2 utvärderar 
kontinuerligt affärsplanerna för de marknader därbolaget är verksamt, för att säkerställa att maximalt 
värde skapas för Tele2s aktieägare. Den litauiska kabel TV verksamheten har under åren gjort goda 
framsteg men då konkurrensen stiger och vi ser ett ökat behov av marknadskonsolidering har vi beslutat 
att sälja till VDNET. Detta möjliggör ett fortsatt fokus på mobilverksamheten och en förväntad högre 
avkastning.” 
 
Vid slutet av september 2010 hade Tele2 Litauens fasta bredbandsverksamhet 10 700 
bredbandskunder och 33 000 TV kunder. Tele2 Litauens kabel TV verksamhet påverkade Tele2s 
nettoomsättning under de första nio månaderna 2010 med 18 Mkr och i tredje kvartalet 2010 med 6 Mkr. 
EBITDA påverkades med 4 Mkr för de första nio månaderna 2010 samt 1 Mkr för tredje kvartalet 2010. 
Försäljningen kommer att ge ett negativt resultat på cirka 0,2 Mkr. 

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. 


