
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING
 Fredagen den 1  februari

Tele2 rapporterar slutligt kundintag samt preliminärt rörelseresultat
t.o.m. 31 december 2001

• 15 miljoner abonnenter vid slutet av 2001,  en ökning med 30 procent
• Förbättrat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) med 2.048

miljoner kronor till 1.698 miljoner kronor
• Försäljningen ökade med 54 procent till 25 miljarder kronor

Tele2 tillkännagav idag att att antalet nya kunder under det fjärde kvartalet uppgick
till 1.293.000, vilket innebär att koncernen totalt har 14.953.000 kunder. (I båda
siffrorna inkluderas den ryska mobiloperatör som nyligen förvärvades, vilken bidrar
med 165.000 kunder.)

Trots den stora ökningen av nya kunder under det fjärde kvartalet var det preliminära
rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) på koncernnivå 629 miljoner kronor,
vilket ger ett preliminärt rörelseresultat (EBTIDA) för helåret 2001 på 1.698 miljoner
kronor (-350 miljoner kronor för 2000). De preliminära försäljningssiffrorna för
helåret ökade med mer än 54 procent och uppgår till 25 miljarder kronor.

En omstrukturering inom f.d. SEC-koncernen slutfördes under det fjärde kvartalet. En
av effekterna därav är en positiv skatteeffekt med ungefär 3 miljarder kronor för år
2001.

Helårsresultatet för Tele2 AB kommer, som tidigare tillkännagivits, att publiceras den
19 februari 2002.

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 nära 15 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 IntelliNet och 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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