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Tele2 AB: Leverantörer valda för 4G-utrullning i
Nederländerna
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag resultatet
av nätverksupphandlingen för 4G-utrullningen i Nederländerna. De valda leverantörerna är Nokia
Solutions and Networks (NSN) för Radio Access Network-utrustning, Huawei för core-utrustning och
Mavenir Systems för IMS-utrustning.
Tele2 har redan påbörjat byggnationen av nätverkssiterna och inköpsorder har lagts hos NSN, Huawei samt
Mavenir Systems. Utrustningen utformas enligt kriterier som överträffar Tele2:s svenska ledande 4G-nätverk,
vilket banar väg för ett mycket konkurrenskraftigt nätverk i Nederländerna.
Günther Vogelpoel, EVP och CEO Tele2 Nederländerna, kommenterade: ”Den avslutade upphandlingen, i
kombination med de nyligen presenterade mastdelnings- och MVNO-avtalen, placerar Tele2 i rätt position för att
fortsätta utmana spelarna på den nederländska marknaden. Med detta upplägg kommer vi att rulla ut ett väldigt
starkt 4G-nätverk och samtidigt vara mycket kostnadseffektiva.”
Joachim Horn, EVP och Tele2 Group CTIO, kommenterade: ”Upphandlingsprocessen har varit mycket
omfattande och de valda leverantörerna kommer att förse oss med ledande teknologier inom deras respektive
områden. Vi ser nu fram emot att bygga Nederländernas främsta 4G-nätverk med de främsta röst- och
datatjänsterna. Det gör vi genom att använda oss av de erfarenheter vi fått från vårt svenska 4G-nätverk i
världsklass.”
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TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID
VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2
erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster.
Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga
monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte
bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

