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Allison Kirkby utsedd till ny vd på Tele2 då 
Mats Granryd lämnar företaget 
 
 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar i 
dag att styrelsen utnämnt Allison Kirkby till ny vd för Tele2 från och med 1 september, 2015. Allison 
Kirkby efterträder Mats Granryd som lämnar företaget.  

 
Mike Parton, styrelseordförande för Tele2, kommenterar: “Mats Granryd har informerat styrelsen om hans 
önskan att lämna tjänsten som vd för Tele2 och påbörja tjänsten som generaldirektör för GSMA. Då 
styrelsen kontinuerligt granskar och planerar för eventuella ersättare inom den högsta ledningen hade 
Allison Kirkby redan identifierats som nästa vd om Mats Granryd skulle välja att lämna sin tjänst. Allison har 
en mycket framgångsrik karriär inom branscher som dagligvaruhandeln, media, detaljhandeln samt 
telekomindustrin och har under sin tid på Tele2 bevisat att hon kan driva operativ framgång genom hela 
organisationen. Hennes starka operativa förmåga gör henne mycket väl lämpad att leda Tele2 då företaget 
fortsatt fokuserar på lönsam tillväxt i sina kärnmarknader. Mats Granryd har bidragit enormt till den 
framgångsrika utvecklingen av Tele2 genom åren och jag har personligen uppskattat mycket att arbeta med 
honom. Jag skulle vilja tacka honom för hans insatser och passa på att önska honom all lycka i sin framtida 
karriär på GSMA.” 
 
Mats Granryd kommenterar: "Efter fem fantastiska och omvälvande år som vd för Tele2 känner jag att tiden 
är rätt att gå vidare mot nya möjligheter. Tele2 är starkare än någonsin och det finns flera prestationer jag är 
speciellt stolt över. Framförallt vår förmåga att ständigt växa ifrån industrin inom mobila tjänster och hur vi 
genom starka affärsresultat och inorganiska aktiviteter skapat aktieägarvärde. Varje dag på detta unika 
företag har varit spännande och jag kommer verkligen att sakna alla fantastiska människor på Tele2 och inte 
minst deras outtröttliga utmanaranda.” 
 
Allison Kirkby kommenterar: “Jag är mycket glad över att ta mig an rollen som ny vd för Tele2. Tillsammans 
med min ledningsgrupp kommer vi att fortsätta utmana industrin och säkerställa fortsatt framgång för Tele2.” 
 
Mats Granryd kommer att stanna på Tele2 till och med den 31 december 2015, för att underlätta en effektiv 
övergångsperiod.   
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB. Tele: +46 702 73 48 79  

Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 704 26 46 52 

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, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT lösningar. 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. 


