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FÖRVÄRV AV ALPHA TELECOM
Tele2 AB meddelade idag att man förvärvat Alpha Telecom, Storbritanniens
ledande operatör inom förbetald fastnäts-telefoni för privatpersoner och
marknadsledande inom kontantkort för fast telefoni. Alpha Telecom säljer
omkring 1,25 miljoner kontantkort per månad från 60.000 försäljningsställen i
Storbritannien.
Alpha Telecom hade under 2002 en försäljning om 1,9 miljarder kronor, vilket var en
ökning med 30% jämfört med 2001. Förvärvet kommer direkt att bidra till Tele2s
vinst per aktie under 2003, även utan de förväntade synergieffekterna. Förvärvspriset
är ungefär 780 miljoner kronor, baserat på skuldfri basis.
Alpha grundades 1996 och har snabbt etablerats som märkesledande inom förbetald
fastnäts-telefoni i Storbritannien. Alpha kommer att dra nytta av Tele2s starka
marknadsposition och kommer att kunna expandera till alla Tele2s marknader i
Europa. Alpha har för närvarande 60.000 försäljningsställen hos bl.a. WH Smith, John
Menzies, Total, Fina och Elf, till vilket kan läggas Tele2s befintliga
distributionsnätverk genom samarbetsavtalet med ”The Post Office” i Storbritannien.
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB, kommenterade:
”Förvärvet av Alpha Telecom är en unik möjlighet för Tele2 att nå en kritisk massa i
Storbritannien och är i linje med vår strategi att etablera oss på marknaden i
Storbritannien steg för steg. Alpha är en lönsam verksamhet med starkt varumärke
och bred kundbas, och ger oss en stabil bas att vidare utveckla vår verksamhet i
Storbritannien. Vår målsättning är att replikera Alphas framgångsrika produktkoncept
till andra viktiga marknader i Europa, till vilket Tele2s nuvarande närvaro kommer att
bidra med stora intäkts- och kostnadssynergier. Synergierna mellan de två företagen
är mycket tydliga och bidraget till Tele2s vinst kommer att vara omedelbar.”
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 21 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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