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Tisdagen den 1 april 2003

TELE2 LANSERAR SITT FÖRSTA GSM-NÄT I RYSSLAND
Tele2 AB meddelade idag att man lanserat sitt första GSM-nät i Irkutsk,
Ryssland, under varumärket Tele2. Detta inleder utbyggnaden av Tele2s GSMnät i Ryssland och målsättningen är att konvertera ytterligare fyra nät till GSM
under 2003.
Tele2 har tolv GSM-licenser i Ryssland och erbjuder mobiltjänster i elva ryska
regioner, där varumärket gradvis håller på att ändras till Tele2. Mobilpenetrationen
utanför Moskva och St Petersburg är idag 6-7%, vilket är lågt jämfört med andra
marknader, men växer kraftigt. Under 2003 förväntas Ryssland nå 35 miljoner
mobilabonnenter, jämfört med 18 miljoner mobilabonnenter i slutet av 2002.
Tele2 är den andra mobiloperatören att lansera ett GSM-nätverk i Irkutsk-regionen,
som har en mobilpenetration på 4%. Tele2s GSM-nätverk som lanserades i Irkutsk
idag baseras på GSM1800-standarden, men kommer att ha samma täckning per
basstation som GSM900-standarden genom att använda utrustning för ”phased array
antenna solution” från företaget ”Radio Components”.
De totala investeringarna i GSM-näten i Ryssland under 2003 beräknas hamna mellan
50-80 miljoner USD.
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB, kommenterade: ”Den
ryska mobilmarknaden erbjuder en stor tillväxtpotential. Vi har mobilverksamheter i
elva länder, och har genom detta en stor möjlighet att nyttja dessa kunskaper på de
nyöppnade GSM-marknaderna i Ryssland”.

Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget
som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2,
Tango och Comviq till över 16,8 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är
specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning,
kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat
korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägstapris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger
tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på
Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA
och TLTOB.
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