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Tele2 specificerar tidigare annonserade engångsposter för 
fjärde kvartalet 2007 
 
Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börs Stockholm: TEL2 A och 
TEL2 B), specificerar idag redan annonserade negativa engångsposter för fjärde 
kvartalet. Dessa är relaterade till domar gällande kaskad- och termineringsmål 
från 2000-2004 i Sverige och upptaxering av lön gällande optionsprogram från 
1999 i Versatel gjord av Holländska skattemyndigheten 2002. Totalt uppgår de 
negative engångsposterna till cirka 325 miljoner. 
 
Den negativa engångsposten relaterad till domar gällande kaskad- och 
termineringsmål från 2000-2004 i Sverige, som meddelades den 8 februari 2007, 
kommer att uppgå till 200 miljoner. I väntan på beslut om prövningstillstånd från 
Regeringsrätten, har Tele2 beslutat att boka kostnaden i fjärde kvartalet 2007. 
Engångsposten kommer att påverka EBIT. 
 
Det negativa beslutet från Högsta Domstolen i Haag på Tele2 Holding N.Vs (tidigare 
Versatel Holland) överklagan, som meddelades den 21 december 2007, gällande tvist 
med den holländska skattemyndigheten avseende skattemässig värdering av 
aktieoptioner, kommer att resultera i en negativ engångspost på 124 miljoner. 
Engångsposten kommer att påverka EBIT. 
____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef Tele2, Tfn: 08 – 5626 4000 
Lars Nilsson, Finansdirektör, Tfn: 08 – 5626 4000 
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tfn: 0702-73 48 79 
Lena Krauss, Investerarfrågor, Tfn: 08 - 5620 0045 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa 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 Börs 
Stockholm sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. 


