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Tele2 värd för NGMNs styrelsemöte i 
Stockholm 
 
 

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

står som värd för NGMNs nästa styrelsemöte i Stockholm den andra och tredje juni.  

 

NGMN Alliance (Next Generation Mobile Networks Alliance) är ett öppet forum som grundades 

av världsledande mobiloperatörer. Organisationens mål är att säkerställa standarderna för 

nästa generations nätinfrastruktur samt att tjänsteplattformar och enheter möter operatörernas 

krav. Samt att dessa i slutändan tillfredsställer slutanvändarnas förväntningar och krav.   

 

NGMNs styrelse består av chefer från världens största telekombolag. Varje styrelsemöte 

arrangeras av ett medlemsföretag i deras respektive land. Denna gång står Tele2 och Niklas 

Sonkin, ställföreträdande CTIO på Tele2 AB, som värd.   

 

Niklas Sonkin, ställföreträdande CTIO på Tele2 AB, kommenterar: “Vi är mycket glada över att 

vara värdar för detta styrelsemöte. Jag ser fram emot givande diskussioner med 

industrikollegor samt att planera kommande arbete med exempelvis utvecklingen av 5G-teknik 

tillsammans med dem.” 

 

I mars 2015 publicerade NGMN ett vitpapper gällande 5G där de presenterade viktiga 

operatörskrav för att styra utvecklingen av framtida teknikplattformar och relaterade standarder 

samt för att skapa affärsmöjligheter och möta slutanvändarnas framtida behov. Du kan läsa 

hela dokumentet på NGMNs hemsida: www.ngmn.org. 

   

 
För mer information, vänligen kontakta:  

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

Viktor Wallström, Presschef, 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. 

http://www.ngmn.org/

