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TELE2 KÖPER 49% AV AKTIERNA I SPRING MOBIL   
 
Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas 
ledande alternativa telekomoperatör, meddelade idag att man kommer att förvärva 
49% av aktierna i Spring Mobil från Swefour GSM AB, inklusive en option att 
förvärva hela bolaget under första kvartalet 2009. Spring Mobil äger den fjärde 
GSM licensen i Sverige och fokuserar på den växande marknaden för ”OnePhone”-
lösningar, dvs en telefon för all telefoni till företag. Affären är villkorad av 
godkännande från Konkurrensverket.   

Spring Mobil har under två år erbjudit fast-till-mobil tjänster mot företag. Med sin 
“OnePhone”-lösning för fast och mobil telefoni har bolaget utvecklat en unik position på 
marknaden. Lösningen innebär att kunderna använder vanliga GSM/3G-telefoner och att 
ett mindre GSM/3G-nätverk installeras i kundens kontor. Utanför kontoret nyttjas Tele2s 
nätverk via ett MVNO-avtal. Spring Mobil har idag avtal med 400 företag.  

Genom detta avtal kommer Tele2 och Spring Mobil att samarbeta närmare, inte enbart 
med marknaden för små och medelstora företag utan också med storföretag och 
organisationer. Avtalet ger även Tele2 rätt att använda vissa frekvenser i Springs GSM 
licens. Tele2s totala investering beräknas att uppgå till ca 150 miljoner kronor. 

Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef, Tele2 AB kommenterade “Affären utökar 
Tele2s nuvarande MVNO samarbete med Spring Mobil. Samtidigt får vi också tillgång till 
en utmärkt produkt och tjänsteerbjudande som ger oss möjlighet att bredda vårt 
erbjudande mot små och medelstora företag för att säkerställa framtida 
tillväxtmöjligheter”. 
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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 miljarder 



 

och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
 
 


