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TELE2 OCH QSC BILDAR ETT JOINT VENTURE, PLUSNET, MED
AVSIKT ATT ERBJUDA BREDBANDSTJÄNSTER I TYSKLAND
Stockholm - Tele2 AB (publ), Europas ledande alternativa telekomoperatör,
meddelade idag att bolaget har tecknat ett avtal med QSC med avsikt att skapa ett
joint venture företag, Plusnet, som har en omfattande infrastruktur i Tyskland för
Unbundled Local Loop (ULL). Tele2 kommer att investera 50 miljoner euro i det
samägda bolaget för att finansiera dess expansion. Plusnet kommer gemensamt
kontrolleras av båda parter, med en ägarstruktur där Tele2 äger 32,5% och QSC
äger 67,5%.
QSCs DSL-nät med utrustning i över 1000 telestationer täcker för närvarande ungefär
30% av Tysklands befolkning. Målsättningen med joint venturet är att uppgradera
nätverket till ADSL2+ samt att utöka täckningen till cirka 2000 telestationer och därmed
täcka mer än 50% av Tysklands befolkning vid slutet av 2007. Plusnet kommer förse båda
ägarföretagen med access till bredbandstjänster via ULL, som bolagen i sin tur kommer att
kunna erbjuda sina respektive kunder. Plusnet kommer att vidarefakturera rörelsens
kostnader och kommer inte att generera någon egen vinst. Fasta kostnader kommer att
delas mellan Tele2 och QSC och rörliga kostnader fördelas proportionerligt i förhållande
till användandet.
Tele2s investering om 50 miljoner euro är mindre än hälften av vad som hade varit
nödvändigt om Tele2 skulle bygga ett motsvarande nät från grunden. Avtalet kommer
också medföra att Tele2 kommer att göra betydande besparingar vad avser
rörelsekostnader på omkring 10 miljoner euro årligen från 2007. Tele2 räknar med att
lansera sitt ULL-erbjudande i Tyskland i slutet av 2006. Skapandet av Plusnet innebär
även att Tele2 nu kan erbjuda ett slutkundserbjudande på eget ULL-nät ca 10-18 månader
tidigare än vad som annars varit fallet.
- Det här är en utmärkt lösning för Tele2. Det ger oss en möjlighet att dra fördel av vår
existerande fasttelefonikundbas i Tyskland och erbjuda bredbandstjänster och telefoni till
mycket attraktiva priser till våra drygt 2 miljoner förvalskunder som har valt Tele2 som
operatör. Det innebär också betydande kostnadsbesparingar för Tele2. Med det här avtalet
stärker vi vår position som ledande bredbandsoperatör i Europa, säger Lars-Johan
Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2 AB, i en kommentar.
Avtalet är föremål för godkännande från tyska myndigheter.
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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 mer än 30 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.

