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Extra Bolagsstämma
Tele2 AB (publ) meddelade idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm
röstade för att stödja förslaget om erbjudande om omstämpling av A-aktier till
B-aktier.
Stämman godkände styrelsens förslag om att besluta att ägare av A-aktier skall äga
rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas
till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med
den 26 augusti 2009 till och med den 31 december 2009. Begäran om omstämpling
kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens A-aktier. I begäran om
omstämpling skall anges antingen det antal A-aktier som skall omstämplas till Baktier eller den andel (angiven i procent med högst två decimaler) av det totala antalet
röster i bolaget som ägaren av de omstämplade A-aktierna önskar inneha efter
omstämplingen. Begäran om omstämpling skall framställas skriftligen till styrelsen,
som därefter skall behandla frågan om omstämpling.
Framställan skall ske på särskilt formulär vilket finns tillgängligt på Tele2s webbplats
(www.tele2.com) samt kan beställas hos Linklaters Advokatbyrå AB per e-mail till
david.lillo@linklaters.com, på telefon 08-665 4120 eller skriftligen till adress
”Omstämpling Tele2” Att: David Lillo, Linklaters Advokatbyrå AB, Regeringsgatan
67, Box 7833, 103 98 Stockholm.
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera prisvärd
och enkel kommunikation för alla, alltid. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser.
Vi har 25,4 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 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder
kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor.

