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Tele2 når 90-procentig 
befolkningstäckning med 4G i Baltikum  
 
 
Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) 
meddelar i dag att de nått 90-procentig befolkningstäckning med 4G/LTE i Litauen, 
Lettland och Estland.  

 
Malin Holmberg, marknadsdirektör för Baltikum, Kroatien och Österrike på Tele2 AB, 
kommenterar: “Under det senaste året har Tele2 fokuserat på att bygga upp det mest 
högpresterande 4G-nätverket i Baltikum för att säkerställa att befintliga och nya kunder kan få 
en överlägsen dataupplevelse. Detta gäller inte bara de större städerna utan även ute på 
landsbygderna i hela regionen. Vi är övertygade om att hög 4G-kvalitet och bred täckning 
kommer att säkra kundernas lojalitet samtidigt som det bidrar till ökade intäkter från 
datatjänster.”  
 
Under 2014 slutförde Tele2 sin nätverksmodernisering i de baltiska länderna och hade då 
investerat 50 miljoner för att nå projektets mål – att skapa det mest uppdaterade 
mobilnätverket i Baltikum. Moderniseringen gjorde att Tele2 kunde nå sitt mål om att ha 90-
procentig befolkningstäckning i Baltikum redan nu, ursprungligen beräknades detta ske i slutet 
av 2015.  
 
Tele2 kommer fortsätta att fokusera sina insatser på ökad 4G-täckning parallellt med ökad 
nätverkskapacitet, då både datakonsumtion och antalet smartphone-användare förväntas öka 
betydligt.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 703 63 53 27 

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

 

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. 


