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MILLCOM INTERNATIONAL CELLULAR OCH TELE2 AB ÄR ÖVERENS OM
FÖRVÄRVSPRISET AV MILLICOMS RYSKA TILLGÅNGAR
New York, Stockholm och Luxemburg – 12 november, 2001 – Millicom International Cellular S.A
(“Millicom”) (Nasdaq: MICC) och Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq: TLTOA och TLTOB samt
Stockhomsbörsen: TEL2A och TEL2B) tillkännagav idag att bolagsledningarna är överens om
förvärvspriset av MICs ryska mobiltelefonirörelse. Priset kommer att uppgå till 80 miljoner dollar
för existerande mobiltelefonirörelser, plus upp till maximalt 30 miljoner dollar, beroende på utfallet
av GSM-licensansökningar.
Tele2:s aktieägare kommer att ha möjlighet att ta ställning vid den extra bolagsstämman den 28
november 2001.
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef på Tele2 kommenterar: ”Ett förvärv av MICs ryska
tillgångar vore en logisk utveckling i ljuset av våra framgångar i de baltiska länderna, och speciellt
den estniska rörelsen, som förvärvades av MIC 1998. Ryssland är en tillväxtmarknad med en
mycket stor potential och med åtta GSM-licenser erhåller Tele2 en bra plattform”

Millicom International Cellular S.A är ett globalt telekommunikationsföretag som äger andelar av mobiloperatörer i
Asien, Latinamerika, Ryssland och Afrika. För närvarande har bolaget andelar i 32 mobiloperatörer och licenser i 19
länder. Koncernens mobiltelefonirörelser (exklusive Tele2) är verksamma på marknader med sammanlagt 535 miljoner
människor. Utöver detta äger Millicom världens största GSM-clearing house, erbjuder trådlösa höghastighets-datatjänster i sju länder samt en licens i ytterligare ett land. Millicom äger även 12,73% av Tele2, det ledande alternativa
paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil samt datanät- och internettjänster till över
13,7 miljoner kunder i 21 länder. Bolagets aktier handlas på Nasdaq med symbolen MICC.
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 13,7
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 lägstapris-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
TEL B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
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