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James Maclaurin utsedd till interim 
finanschef och medlem i Tele2 ABs 
ledningsgrupp 
 
 
Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) 
meddelar idag att James Maclaurin har utsetts till interim finanschef och medlem i Tele2 
ABs ledningsgrupp från och med den 1 oktober 2015. Han kommer att rapportera till 
Allison Kirkby, bolagets vd och koncernchef.  

 
James är en rutinerad telekomfinanschef och operationell ledare med en 22-årig karriär inom 
industrin. Han har suttit på en rad koncernfinanschefspositioner, däribland för Axiata Group, en 
stor asiatisk mobiloperatör, verksam på ett flertal marknader och börsnoterad i Kuala Lumpur, 
Malaysia. James har varit finanschef för Vodafones centraleuropeiska och afrikanska 
verksamheter samt koncernfinanschef för Celtel, en pan-afrikansk mobiloperatör på 15 
marknader. Därtill har han varit koncernfinanschef på UbiNetics, en mjukvaruutvecklare 
baserad i Cambridge i Storbritannien. Mellan 1993 och 2003 arbetade James på GEC samt 
Marconi i Asien och Europa där han till slut blev koncernens Executive Vice President 
Finance.  
 
James tar rollen som en interim finanschef på Tele2 AB, medan processen för att tillsätta den 
permanenta rollen fortskrider.   
 
Allison Kirkby, vd och koncernchef för Tele2 AB, kommenterar: ”Jag är mycket glad över att få 
välkomna James till bolaget. Jag blev introducerad till James genom vår styrelseordförande, 
då de hade tidigare erfarenheter av att jobba tillsammans på Marconi. James breda 
kompetens inom finans och erfarenhet som operationell ledare inom telekomindustrin är 
perfekt för Tele2 i det här skedet, inte minst när vi verkställer vårt Challenger-program. Han 
kommer att bli ett mycket bra tillskott till vår ledningsgrupp.” 
 
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. 


