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TELE2 ÖKAR SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT TELEFONICA O2
Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas
ledande alternativa telekomoperatör, meddelade idag att man kommer att utöka sitt
nuvarande skadeståndsanspråk på 2,14 miljarder CZK (omkring 74 MEUR) mot
Telefonica O2 Czech Republic (tidigare Ćeský Telecom). Tele2 bedömer att
företagets ståndpunkt stärkts efter det att Telefonica O2s överklagan mot
konkurrensmyndighetens beslut avslogs. Konkurrensmyndigheten har tidigare
funnit att Telefonicas prissättning mot privatkunder har skadat alternativa
operatörer.
Efter ett flertal klagomål till konkurrensmyndigheten, inkom Tele2 i februari 2005 med ett
skadeståndsanspråk till den lokala domstolen i Prag. I november 2005 krävde
konkurrensmyndigheten att Telefonica O2 skulle betala 205 miljoner CZK (omkring 7,1
MEUR) i böter då man ansåg att Telefonica O2 missbrukade sin dominerade ställning då
de kombinerade erbjudanden till privatkunder med telefon och ”gratis” minuter.
Konkurrensmyndigheten ansåg även att deras agerande hade skadat alternativa operatörer
och hindrat dem från att attrahera privatkunder. Med anledning av detta och i avsaknad av
ökad avreglering av marknaden, beslutade Tele2 att sälja sin tjeckiska verksamhet i början
av 2006.
I slutet av september 2006 avslog den regionala domstolen i Brno Telfonica O2s
överklagan mot konkurrensmyndigheten. Domstolens beslut bekräftar Tele2s syn att
Telefonica O2s agerande har skadat de alternativa operatörerna. Med anledning av beslutet
avser Tele2 att öka sitt skadeståndsanspråk mot Telefonica O2, att även inkludera de
skador som uppstod efter det att Tele2 framställde sitt första skadeståndsanspråk.
Jan Tjernell, ansvarig för regulatoriska frågor på Tele2 AB kommenterade “Vi välkomnar
konkurrensmyndighetens beslut och vi kommer att fortsätta att försvara våra intressen på
den tjeckiska marknaden. Det är nödvändigt att konkurrenslagen respekteras och fungerar
väl, inkluderande att ersättning för skador vid överträdelser utdöms av domstolar över hela
Europa. Vi är övertygade om att vi lyckas få ersättning i Tjeckien ”.
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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 31 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter
och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har
bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996.
Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarderoch uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.

