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Pressmeddelande 

2013-10-23 

 

Tele2 Sverige har ingått ett avtal om att sälja 

bolagets kabel- och fiberverksamhet på 

privatmarknaden till Telenor 
 

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade i dag 

att Tele2 Sverige har ingått ett avtal med Telenor Sverige om att sälja bolagets kabel- och 

fiberverksamhet på privatmarknaden med tillhörande privatkunder. Tele2s fiberinfrastruktur och 

kunder på företagsmarknaden omfattas inte av affären. Den sammanlagda kontanta 

köpeskillingen för de sålda tillgångarna uppgår till 794 miljoner kronor.* 
 

Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige, kommenterar: "Jag är väldigt stolt över att vi kunnat nå det här 

avtalet med Telenor. Med försäljningen renodlar vi vår verksamhet på privatmarknaden till att än mer 

fokusera på mobila tjänster samtidigt som intäkterna möjliggör ytterligare investering i vårt nationella 

mobilnät som är själva ryggraden i vår affär som operatör. Genom affären tar vi ännu ett steg i vår 

strategi att erbjuda förstklassig mobil uppkoppling.” 

 

Den avyttrade verksamheten omsatte cirka 530 miljoner kronor under 2012. Verksamhetens kundbas 

uppgick till cirka 125 000 fasta bredbandskunder och cirka 75 000 digital-TV-kunder vid utgången av 

2012. Försäljningen kommer att resultera i en reavinst om cirka 250 miljoner kronor. 

 

Slutförandet av affären förväntas ske efter godkännande från Konkurrensverket. SEB Corporate 

Finance har varit ensam finansiell rådgivare till Tele2 i samband med transaktionen. 
 

* Den sammanlagda köpeskillingen består av ett Enterprise Value om 775 miljoner kronor (på skuldfri 

basis) samt en extra betalning för viss utrustning uppgående till 19 miljoner kronor. 

För mer information, kontakta 

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79 

Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45 

 

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. 


