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Tele2 och iBasis meddelar IPX Peeringavtal
Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och
iBasis, ett företag i KPN koncernen, meddelar idag att de ingår ett IPX-partnerskap
(Internet Protocol Exchange). Detta innebär att båda företagen kan erbjuda konsekventa
och internationella rösttjänster av hög kvalitet samt LTE roaming till sina kunder
globalt.
Avtalet innebär att Tele2 och iBasis kan använda varandras nätverk, vilket ger kunderna
garanterade rösttjänster med hög kvalitet samt mobilt bredband som kan jämföras med den
upplevelse kunderna har i sitt hemnätverk. Företagen utvärderar även andra tjänster som
exempelvis VoLTE. Det nya avtalet kommer att dra nytta av partnernas redan existerande GRX
peering-avtal.
Willem Offerhaus, koncernchef för iBasis kommenterar: “Tele2 är en av de mest
tillväxtorienterade och innovativa operatörerna i Europa. Motorn till den tillväxten är deras
starka engagemang för 4G/LTE. Detta avtal tar vår relation till en ännu mer spännande nivå då
vi möjliggör en ny generation av tjänster som exempelvis LTE Roaming samt VoLTE.”
Joachim Horn, CTIO på Tele2 AB kommenterar: “iBasis har en fantastisk global infrastruktur
och räckvidd, vilket gör dem till den optimala partner att ta nästa steg till LTE Roaming med.
Tillsammans kommer vi att göra det lättare för våra kunder att resa, då de inte behöver oroa
sig för dålig kvalité eller bristande internetuppkoppling. Jag ser fram emot att se vad mer vi kan
åstadkomma tillsammans.”

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, 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.

