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TELE2 AB  BLIR HOLLANDS FÖRSTA VIRTUELLA
MOBILA NÄTVERKSOPERATÖR

Tele2 AB tillkännagav idag att de har blivit den första Virtuella Mobila Nätverks-
operatören, ”MVNO” i Holland. Tele2 har tecknat ett avtal med Telfort, en GSM-
operatör i Holland som ägs av British Telecom. Avtalet gör det möjligt för Tele2 att
erbjuda mobila tjänster i landet som komplement till den fasta telefoni de redan erbjuder.

”Det här erbjudandet gör det möjligt för oss att få en kostnadseffektiv och flexibel tillgång till
mobiltelefonitjänster. Som resultat av detta kommer vi att kunna erbjuda vår nuvarande
kundbas, vilken är ungefär en miljon fasttelefonikunder i Holland, billig access till
mobiltelefonitjänster från och med september,” säger Lars-Johan Jarnheimer, VD för Tele2 AB.

Detta MVNO-avtal ger Tele2 tillgång till egna mobilväxlar och därmed kapacitet att hantera
inkommande trafik till skillnad från om de haft ett avtal att bara tillhandahålla tjänsten. Vidare
kommer Tele2 som MVNO att kunna utveckla sina egna produkter, såsom kontantkort och
abonnemang samt internationell roaming, dvs avtal med andra operatörer som gör det möjligt
att använda mobiltelefonen utomlands.

Tele2s allra första MVNO-avtal tillkännagavs i Danmark i oktober år 2000.

För mer information, vänligen besök www.tele2.com eller kontakta :

Andrew Best, investor relations, telefon: + 44 20 7321 5010
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef, Tele2 AB, telefon: 08-5626 4000

Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska
telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster
under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM till över 12,9 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 kortnamnet
TLTO.


