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Tele2 investerar i sitt kroatiska mobilnät 
 
 

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

meddelade idag att de investerar i sitt kroatiska mobilnät. Investeringarna ska göra 3G 

tillgängligt i alla anläggningar i nätverket samt addera ytterligare anläggningar för att 

förbättra befolkningstäckningen. 

 

Som ett resultat av stabil kundtillväxt och ökad lönsamhet inleder Tele2 nu en ny 

investeringscykel för sin verksamhet i Kroatien. Nätverksuppgraderingen kommer att göras i 

samarbete med Huawei och den valda trådlösa nätverkslösningen (Single-RAN) är flexibel och 

framtidssäkrad. Lösningen möjliggör uppgraderingar av kapacitet och hastighet samt en 

framtida utbyggnad till 4G.  
 
Niklas Sonkin, EVP för Centraleuropa och Eurasien på Tele2 AB, kommenterar: “I december 
säkrade Tele2 Kroatien ytterligare 15 MHz i 1800 MHz-bandet. Den här investeringen i ny 3G-
teknologi är ett naturligt nästa steg och kommer att ge våra kunder betydande förbättringar när 
det gäller täckning samt nätkvalitet. Detta i en tid när smartphone-penetrationen och 
datatrafiken i Kroatien står inför en stark tillväxt.”  

 

 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46 702 73 48 79. 
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 703 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 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter 

och 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 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett 

rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor. 


