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Tele2 kommer att ha 90 procentig LTE-täckning i Baltikum vid
slutet av 2015
London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar i dag
att de planerar att leverera 4G (LTE) täckning till 90 procent av befolkningen i Baltikum –
Litauen, Lettland och Estland – vid slutet av 2015.
Tele2 färdigställde sin nätverksmordenisering i Baltikum under 2014 och investeringen uppgick
till totalt 50 miljoner euro, vilket är en av de största investeringarna i Baltikums telekomhistoria.
Tele2 säkrade samtidigt en komplett spektrumportfölj, vilket är en förutsättning för LTEutvecklingen. Portföljen innehåller 800, 900, 1800 och 2100 MHz i alla baltiska länder samt
450 och 2300 MHz i Estland och 2600 MHz i Lettland och Litauen. Därmed finns alla
möjligheter för att kunna leverera LTE-täckning till 90 procent av den baltiska befolkningen vid
slutet av 2015.
Niklas Sonkin, EVP för Centraleuropa och Eurasien kommenterar: “De baltiska länderna
tillsammans med Sverige är våra största tillväxtområden just nu. Efterfrågan av mobil data i
Baltikum är enorm och Tele2s intäkter från datatjänster ökar i snabb takt”.
Under 2014 uppgick intäkterna från mobil data till 24 procent av alla tjänsteintäkter i Estland,
22 procent i Lettland och 12 procent i Litauen. En ännu mer betydande spurt i dataanvändning
väntas inom en snar framtid, då priserna för datatjänster och smarta tillbehör fortsätter att
minska.
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.

