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TELE2 FÖRVÄRVAR FYRA GSM-OPERATÖRER I NORDVÄSTRA
RYSSLAND
Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”), (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas
ledande alternativa telekomoperatör, meddelar idag att bolaget har förvärvat fyra
ryska GSM-operatörer. Förvärvssumman uppgår till 35 miljoner USD på skuldfri
basis.
Tele2 har förvärvat 100% av aktierna i Vostok Mobile Northwest B.V. av MCT
Corporation, vilket omfattar fyra mobiloperatörer i nordvästra Ryssland: 100% ägande i
ZAO Arkhangelsk Mobile Networks; 100% i ZAO Novgorod Telecommunications; 75% i
ZAO Murmansk Mobile Network; samt 75% ägande i Parma Mobile (i Komi). Därutöver
har Tele2 förvärvat resterande minoritetsandelar i ZAO Murmansk Mobile Network och
Parma Mobile och äger följdaktligen 100% i samtliga ovan nämnda företag.
De förvärvade företagen har sammanlagt över 250 000 mobilkunder. Med förvärvet
omfattar Tele2s GSM-licenser ytterligare 3,8 miljoner invånare och bolagets licenser
täcker nu totalt över 38 miljoner invånare i landet. De förvärvade företagen kommer att
integreras med Tele2s existerande verksamheter och gynnas av Tele2s starka varumärke
och produktstrategi i Ryssland. Tele2 hade över 3,9 miljoner kunder i Ryssland vid slutet
av mars 2006.
– Förvärvet av dessa mobiloperatörer förstärker ytterligare vår redan starka position på
den snabbt växande ryska mobilmarknaden där vi idag är den fjärde största operatören. Vi
är nöjda med framstegen inom vår ryska verksamhet och ser fram emot en fortsatt
gynnsam utveckling, säger Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef
för Tele2.
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer
Vd och koncernchef, Tele2 AB

Telefon: 08 - 5626 4000

Johnny Svedberg
Telefon: 08 - 5626 4000
Executive vice president Operations och Marknadsområdeschef Baltikum & Ryssland
Håkan Zadler
Finansdirektör, Tele2 AB

Telefon: 08 - 5626 4000

Dwayne Taylor
Lena Krauss
Investerarfrågor

Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Telefon: 08 - 5620 0045

Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com

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.

