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Tele2 rankas nummer 1 inom
transparent företagsrapportering
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
meddelade i dag att de rankas som nummer ett i en studie av transparensen i de största
svenska företagens rapportering.
Studien som genomförts av Transparency International Sverige visar att Tele2 AB erhåller
förstaplatsen i det sammanslagna resultatet, både i Sverige och i en internationell jämförelse. I
studien analyserades olika företags rapporter gentemot tre huvudmätpunkter: antikorruption,
organisatorisk transparens samt offentliggörande av finansiell information från land till land.
Tele2 fick 8,0 av 10 möjliga poäng i det sammanslagna transparensindexet. Det bästa
företaget i den motsvarande internationella bedömningen fick 7,3 poäng och det näst bästa
företaget i Sverige fick 6,7 poäng.
Mats Granryd, koncernchef och vd för Tele2 AB, kommenterar: “Det är roligt att få detta
erkännande av vår strävan mot att alltid förbättra oss själva inom dessa områden. ”Öppenhet”
är ett av Tele2s kärnvärden och jag tycker att detta är ännu ett tecken på att våra värderingar
inte bara är ord på ett papper utan en ytterst viktig del av vår starka företagskultur.”

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.

