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Ny ledamot till Tele2s styrelse  
 
Stockholm - Valberedningen i Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börs 
Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att man föreslår återval av 
Mia Brunell Livfors, Vigo Carlund, John Hepburn, Mike Parton, John 
Shakeshaft, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelsemedlemmar. 
Valberedningen föreslår även val av Jere Calmes till ny styrelseledamot. 
 
Jere Calmes är idag koncernchef för Pharmacy Chain 36.6, en av Rysslands ledande 
återförsäljare inom hälsa & skönhet, och VD för dess Management bolag, där han 
började 2007. Jere Calmes har tidigare varit operativ chef för Wind 
Telecomunicazioni S.p.A., en telekomoperatör i Italien. Han har även arbetet som 
vice VD samt general manager för VimpelCom, en ledande telekomoperatör i 
Ryssland samt CIS-området. Mellan 1995 och 2001 hade Jere Calmes flertalet seniora 
positioner på Motorola i London, Kairo och St. Peterburg. Jere Calmes talar flytande 
ryska. 
 
Cristina Stenbeck, ordförande i valberedningen och styrelseledamot i Tele2, 
kommenterar:  
 
"Det glädjer mig att kunna identifiera och lyckas rekrytera en så framgångsrik och 
kvalificerad styrelseledamot som Jere Calmes till Tele2. Han har en stark bakgrund 
från såväl telekommunikation som detaljhandel i Ryssland och Europa. Som senior 
manager för Wind samt VimpelCom i Ryssland har Jere Calmes konkurrerat med 
Tele2 på telekom marknaden och har genom detta en god insikt i Tele2s 
positionering. Som koncernchef för Pharmacy Chain 36.6, har han spetskompetens 
inom konsumentbeteende och distribution i Ryssland som är en marknad av stor 
betydelse för Tele2. Utöver detta kommer hans finansiella expertis och kännedom om 
Ryssland att göra Jere till en nyckelmedlem i Tele2s styrelse i dess fortsatta strävan 
efter fortsatt lönsam tillväxt.” 
__________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79 
 
 
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15 
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och 
kabel-TV. 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 OMX Nordiska Börsen 
sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 43,4 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com. 


