
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

2014-03-28 

 

Tele2 AB: Årsredovisning 2013 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att 

årsredovisningen för 2013 finns tillgänglig på www.tele2.com 

 

Tele2 har i år valt att reducera den så kallande ”framvagnen” och behandlar årsredovisningen som en legal 

arkiveringsprodukt med den årliga finansiella genomgången i fokus. Det innebär att Tele2 har flyttat stora delar av 

det beskrivande innehållet om vad man gör inom ansvarsfullt företagande (CR), strategi, produkter & tjänster och 

HR till webbplatsen tele2.com. Det möjliggör ett jämnare informationsflöde som är uppdaterat och presenteras på 

ett mer attraktivt och tillgängligt sätt. 

 

Lars Torstensson, kommunikationschef för Tele2 AB, kommenterar: ”Vi ser den traditionella tryckta 

årsredovisningen, med en omfattande framvagn, som en föråldrad produkt. Det betyder dock inte att vi har 

minskat informationsomfattningen – snarare tvärtom! Vi har tagit beslutet att flytta mer beskrivande information till 

vår webbplats och fortsätta utveckla informationen där. Vi tror inte att den här typen av information konsumeras 

en gång per år, i samband med att årsredovisningen släpps, utan ser stora fördelar med att alltid kunna erbjuda 

uppdaterad information på vår webb och andra digitala kanaler såsom Twitter och YouTube.” 

 

Den traditionella årsredovisningen finns tillgänglig som en nedladdningsbar pdf-fil på www.tele2.com  

 

Följ Tele2 på: 

Webben: www.tele2.com  

Twitter: @tele2group 

YouTube: www.youtube.com/user/Tele2AB  

 

 

För mer information, kontakta: 

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79 

Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27 

 

 

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 2013 omsatte 

bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. 
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