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Dmitry Strashnov utnämnd till ny VD för Tele2 Ryssland 
 

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), 
meddelade idag att Dmitry Strashnov har utsetts till ny VD för Tele2 Ryssland. 
Dmitry Strashnov efterträder Donna Cordner som kommer att lämna bolaget. 
Dmitry Strashnov har en gedigen bakgrund genom sina tidigare roller som Operativ 
Chef på Tele2 Ryssland, Vice VD och General Manager för Consumer Lifestyle 
Sector på Philips i Ryssland och General Director för försäljning och marknadsföring 
på Electrolux i Ryssland. 
 
Harri Koponen, VD och koncernchef Tele2 AB, kommenterar:"Jag är mycket glad att 
vi har kunnat utse Dmitry Strashnov som ny VD för Tele2s ryska verksamhet. Dmitry 
har en gedigen erfarenhet av marknadsföring, försäljning och kundvård inom 
konsumentområdet samt ett starkt nätverk på den ryska marknaden med tyngdpunkt 
inom detaljhandel och distribution. Kunskaper som kommer att vara mycket viktiga 
nu när Tele2 Ryssland tar nästa steg och expanderar in i nya regioner. Jag skulle även 
vilja ta tillfället i akt att tacka Donna Cordner för hennes starka bidrag till gruppen när 
hon nu tar sig vidare för att möta nya utmaningar.” 
 
Fredrik Linton kommer att tillträda positionen som chef för Strategi och M&A vid 
Tele2. Han har varit anställd i bolaget sedan 2005 
____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Harri Koponen, VD och koncernchef, Tel: 08 5626 4000 
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 24,5 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. 
 


