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TELE2 FÖRVÄRVAR 75,1% AV E.ON BREDBAND
Stockholm - Tele2 AB (publ), Europas ledande alternativa telekomoperatör,
meddelade idag att bolaget har förvärvat 75,1% av E.ON Bredband Sverige AB från
E.ON. E.ON Bredband är en ledande bredbandsoperatör i södra Sverige.
E.ON Bredband är en framgångsrik operatör med ett väl utbrett bredbandsnätverk i södra
Sverige och med nyckelkunder inom den offentliga och privata sektorn. I E.ON Bredbands
nät finns möjlighet att erbjuda bredband och Triple Play-tjänster till mer än 500.000
användare inom både privat- och företagsmarknaden samt den offentliga sektorn.
Tele2 betalar 409 Mkr, samt övertar en nettoskuld på ca 90 Mkr, för 75,1% av E.ON
Bredband. Under 2005 uppgick E.ON Bredbands omsättning till 224 Mkr och EBITDA
till 79 Mkr. Synergieffekterna väntas bli ca 25 Mkr per år med start ett år efter genomfört
förvärv. Integreringskostnaderna beräknas uppgå till ca 35 Mkr över de närmaste två åren.
- Affären är ett viktigt steg för Tele2s bredbandssatsning i Sverige. E.ON är ett företag
som utmärkt sig genom att leverera bredbandstjänster med mycket hög kvalitet. Nu kan
Tele2 även nyttja detta nät för att leverera tjänster till befintliga och nya kunder, samt öka
takten för lansering av nya tjänster och ytterligare stärka positionen som
bredbandsleverantör i södra Sverige, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
- Förvärvet av E.ON är ett bevis på att vi alltid håller utkik efter bra affärer som kan flytta
fram våra positioner på den snabbt växande bredbandsmarkanden både i Sverige och
Europa, när prislappen är rätt, säger Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och
koncernchef för Tele2 AB, i en kommentar.
Förvärvet kommer att slutföras den 31 augusti 2006 och förutsätter ett godkännande av
konkurrensmyndigheterna.
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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.

