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Tele2 meddelar intern omorganisation 
 
 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) 
meddelar idag en omorganisation av företaget samt inom ledningsgruppen för att 
fördelarna med det redan presenterade produktivitetsprogrammet, Challenger Program, 
ska kunna realiseras till fullo.  

 
Detta innebär följande förändringar i rollerna inom Tele2s ledningsgrupp:  
  

 Niklas Sonkin, nuvarande EVP, marknadsdirektör för Eurasien samt tillförordnad CTIO 
blir EVP, ”Chief Operating Officer” (COO). Han kommer att ansvara för CTIO-
aktiviteter och ”Shared Operations” för gruppen. Niklas behåller även sitt ansvar för 
Kazakstan och Tyskland.  
 

 Lars Torstensson, EVP, kommunikations- & strategichef blir EVP, tillväxts- & 
strategichef.  

 

 Anders Olsson, nuvarande EVP, marknadschef blir EVP, ansvarig för strategiska 
projekt. Han kommer initialt fokusera på ett framgångsrikt genomförande av 
Challenger Programmet. 

 

 Malin Holmberg, nuvarande EVP, tillförordnad marknadsdirektör för Centraleuropa blir 
nu permanent i den rollen.  

  
Allison Kirkby, vd för Tele2 AB, kommenterar: “Inom ramen för Challenger programmet har vi 
analyserat och utvärderat vårt interna arbetssätt och kommit fram till att en omorganisation av 
ledningsgruppen är nödvändig för att öka vår kundfokus samt för att till fullo kunna dra nytta av 
koncernens kunskap och skalfördelar." 
 
Den nya strukturen för ledningsgruppen kommer att gälla från den 15:e oktober.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27 
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tel: +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. 


