
Tele2 AB 
Skeppsbron 18 
P.O Box 2094 
SE-103 13 Stockholm, Sweden 
Telephone +46 8 5620 0060 
Fax: +46 8 5620 0040 
www.tele2.com 
 

2014-12-02 
 

   
 

 

 

Tele2 och Telit meddelar partnerskap 
 
Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och  

Telit Communications PLC (AIM: TCM:LN) meddelade i dag att de ingår ett Machine to 

Machine/Internet of Everything, M2M/IoT-samarbete för att leverera ett flertal nya 

värdeskapande tjänster, VAS, och uppkopplingslösningar.  

 
För ett år sedan blev Tele2s M2M område globalt och fick namnet M2M Global Solutions. 
Sedan dess har flera avtal skrivits med både partners och kunder. I dag kan Tele2 meddela att 
de ingår ett samarbete med Telit Wireless Solutions, en global ledare inom IoT.  
  
Telit Wireless Solutions djupa kunskap och globala verksamhet tillsammans med Tele2s merit 
som en av de främsta leverantörerna av kommunikationstjänster gör att partnerna kommer 
kunna leverera helhetslösningar och bli en hård konkurrent på M2M/IoT marknaden. Partnerna 
kommer att fokusera på flertalet områden, inklusive lansering av innovativa gemensamma 
lösningar specifikt designade för att förbättra service och nätvärkskvalitet samt gå till 
marknadsstrategier.  
 
De gemensamma lösningarna kommer att göra det möjligt för alla bolag, oavsett storlek, att få 
tillgång till en portfölj av premium tjänster direkt. Innan har dessa tjänster endast funnits för 
stora bolag.   
 
Rami Avidan, chef för M2M Global Solutions kommenterar: “Jag ser verkligen fram mot 
partnerskapet med Telit Wireless Solutions. Tillsammans kommer vi kunna ta en större 
marknadsandel inom M2M/IoT genom att erbjuda tjänster som gör livet lättare, säkrare och 
framför allt mer effektivt för våra kunder.”  
 
Dan Amir, chef för Telit m2mAIR Mobile Business Unit kommenterar: “Det ska bli spännande 
att arbeta tillsammans med Tele2. När kunder väljer en leverantör av M2M/IoT tjänster 
förväntar de sig att det kommer att öka deras serviceförmåga samt förbättra upplevelsen för 
deras slutkunder. Samarbetet med Tele2 är en naturlig del i vår väg mot att leverera utökade 
funktioner som möter det växande behovet av M2M/IoT-uppkoppling.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Lars Torstensson, EVP Corporate Communication and Strategy, Tele2, tel: +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 14 miljoner kunder i nio 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. 


