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TELE2S GEMENSAMMA UMTS-BOLAG I SVERIGE FULLT
FINANSIERAT GENOM FINANSIERING OM 11 MILJARDER

KRONOR

Svenska UMTS-nät AB har idag tecknat en kredit om 11 miljarder kronor vilket innebär att
företagets affärsplan för utbyggand av ett UMTS-nät i Sverige är fullt finansierat. Svenska
UMTS-nät är ett 50-50 ”joint venture” mellan Tele2 och Telia Mobile om att bygga och
driva ett svenskt nät för tredje generationens mobiltelefoni, UMTS, i Sverige.

Tele2 tilldelades till en början en licens om att bygga ett 3G-nätverk, men teckande i mars 2001 ett
samarbetsavtal med Telia Mobile, som sedemera godkänts av konkurrensmyndigheterna och PTS.
Samarbetet täcker endast utbyggnaden och nyttjandet av infrastrukturen (genom Svenska UMTS-
nät) och båda bolagen kommer att förbi självständiga operatörer för mobiltelefonitjänster. I juni
2001 valdes Ericsson som systemleverantör.

Finansieringen arrangeras av Nordea och Svenska Handelsbanken. I syndikatet ingår Swedbank,
ABN Amro, Credit Agricole Indosuez samt Skandinaviska Enskilda Banken.

Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB kommenterar: ”Utbyggnaden av 3G-
nätet fortgår enligt tidplan, och det var nu dags att säkra finansieringen för den återstående delen
av utbyggnaden. Det ”joint venture” som vi ingått har halverat våra kostnader för UMTS-
utbygganden, och utsikterna för vår 3G-verksamhet ser bra ut. Vi kommer att ha ett UMTS-nät i
drift i Sverige, MVNO-avtal i Norge och Danmark, samt en licens i Finland. Detta sammantaget
ger oss goda möjligheter att erbjuda UMTS-tjänster i hela Norden.”

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 16,2
miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications,
verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat
korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti
för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG
Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och
TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
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