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Joachim Horn lämnar Tele2 AB 
 
 

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

meddelade i dag att Joachim Horn, CTIO på Tele2 AB lämnar företaget. 

 

Joachim Horn började på företaget 2011 som CTIO samt ledningsgruppsmedlem och har 

behållit sin position sedan dess. Joachim kommer att börja en ny tjänst på ett asiatiskt 

telekombolag. Niklas Sonkin, EVP för Centraleuropa och Eurasien på Tele2 AB, blir 

tillförordnad CTIO. 

 

Mats Granryd, vd och koncernchef på Tele2 AB, kommenterar: ”Joachim har varit en stor 

tillgång för företaget och en uppskattad kollega under dessa år. Jag vill personligen tacka 

honom för hans hårda arbete och allt han bidragit med till Tele2. Jag önskar honom all lycka i 

sina kommande åtaganden.” 

 

Joachim Horn kommenterar: ”Jag har verkligen uppskattat min tid på Tele2 och är glad att jag 

kunnat bidra till företagets framgång. Jag skulle vilja tacka Mats för hans lysande ledarskap, 

mina kollegor samt mitt fantastiska team för ett utomordentliga samarbete. Jag känner mig 

säker på att Tele2 kommer att fortsätta utmana industrin på ett framgångsrikt sätt.” 

 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46 702 73 48 79  

Viktor Wallström, Informationschef, 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, 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 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett 

rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor. 


