
PRESSMEDDELANDE
2001-03-15

Avtalet mellan Tele2 och Telia om
gemensamt UMTS-nät klart

Det slutgiltiga avtalet mellan Tele2 och Telia om att bilda ett gemensamt nätbolag för nästa
generations mobiltelefoni UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) är klart.

Bolaget får namnet Svenska UMTS-nät AB. Styrelseordförande blir Bo Jacobsson, Telia, och
VD blir Henrik Ringmar, Tele2.

Som parterna berättade när principöverenskommelsen skrevs under den 8 januari, leder avtalet till att
Tele2 och Telia får lika tillgång till den UMTS-licens Tele2 tilldelats. Svenska UMTS-nät AB ägs till
50 procent vardera av Tele2 och Telia. Bolaget ska bygga och driva nät för nästa generations
mobiltelefoni UMTS. Syftet är enbart att skapa ett heltäckande svenskt UMTS-nät. På tjänstesidan
fortsätter Tele2 och Telia att konkurrera med varandra.

– Det känns tillfredsställande att vi på så kort tid fått ett slutgiltigt avtal på plats. Det säkerställer att vi
kan skapa ett UMTS-nät på affärsmässig grund, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef
Tele2 och Marianne Nivert, VD och koncernchef Telia, i ett gemensamt uttalande.

– Det är bra, både för Tele2 och Telia, och för mobilkunderna. De kommer att kunna använda
respektive parts framtida tjänster till lägre priser och Sverige kan fortsätta vara världsledande inom
telekom.

Styrelseordföranden för Svenska UMTS-nät AB, Bo Jacobsson, är Telias CFO. VD Henrik Ringmar
har senast varit chef för Tele2 i Norge.

Det nu undertecknade avtalet förutsätter godkännande av Konkurrensverket. Avtalet gäller oavsett
utgången av Telias överklagan hos länsrätten angående tilldelningen av UMTS-licenser.

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

Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef, Tele2 AB, telefon: 08-5626 4000
Andrew Best/Samantha Drover, investor relations,+ 44 20 7321 5010
Bert Willborg, pressinformation, 070-727 70 22

Tele2 AB, som bildades 1993, är ett ledande alternativt pan-europeiskt telekommunikationsföretag som verkar
inom mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt Internet under varumärkena Tele2, Tango,
Comviq och Q-GSM till elva miljoner kunder i 20 länder. Tele2 AB driver även Datametrix, som är specialiserat
på systemintegration, Optimal Telecom, 3C Communications, som säljer telefoni- och Internettjänster över
telefonautomater och Internetterminaler samt Transac, ett bolag för databehandling av bl a korttransaktioner
och fakturor, C3, förutbetalda telefonkort för fast telefoni, och Intellinet, en fast telefonitjänst med "lägsta-pris-
garanti". Koncernen erbjuder även kabelTV-tjänster i Sverige, Estland och Litauen under varumärkena
Kabelvision, Tele2 och C-Gates och Internetportalen Everyday.com, som är ett joint venture med Modern Times
Group. Tele2 AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna TEL2A och TEL2B samt på
Nasdaq under symbolerna TLTOA och TLTOB.




