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Tele2 slutför moderniseringen av sitt mobila nätverk i 

Baltikum 

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). 

Moderniseringen av Tele2s mobila nätverk i de baltiska länderna är företagets största investering 

och uppgradering i regionen. Tele2 färdigställde moderniseringen av det mobila nätverket i 

Lettland under förra året och i Litauen under våren. Nu har även moderniseringen slutförts i 

Estland. För att uppnå målet med projektet – att skapa det modernaste mobila nätverket i 

Baltikum – har Tele2 investerat totalt 50 miljoner euro. 

Moderniseringen av det mobila nätverket i Baltikum har utvecklats i samarbete Nokia Networks. Under 

projektet implementerade Tele2 den senaste teknologin för sitt mobila nätverk i existerande 

basstationer. Samtidigt byggdes dessutom 540 nya sajter. Tele2s mobila nätverk, som nu är det 

modernaste i Baltikum, levererar högkvalitativ samtalstäckning samt snabbt mobilt internet med 4G.  

“Vi är mycket glada över att våra 3,3 miljoner kunder i de baltiska länderna kan njuta av ett överlägset 

mobilt bredband. Detta är den viktigaste investeringen vi har gjort i regionen och det hjälper oss att även 

fortsättningsvis leverera vad vi lovar till kunderna – hög kvalitet till låga priser,” säger Niklas Sonkin, vice 

VD och affärsområdesschef för Centraleuropa och Eurasien på Tele2.   

För mer information, kontakta:  
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef på Tele2, Telefon: +46 702 73 48 79. 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER 

ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 13 miljoner kunder i nio 

länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät 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. 
 


