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PRESSMEDDELANDE

TV4s erbjudande sviker svenska tv-tittare
Efter dialog med TV4 står det klart att deras ”julklapp” tyvärr inte innehöll de rättigheter som
behövs för digitalisering och möjligheten för våra kunder att se TV4 via vilken skärm de vill
även i framtiden. Com Hem söker nu Christian Luiga, tf. vd på Telia, för att i sista stund få till
stånd en seriös förhandling och undvika släckning av Telias kanaler vid midnatt.
Tele2 och Com Hem har under förmiddagen varit i kontakt med TV4 för att reda ut vad
morgonens erbjudande om förlängning innebär. Utspelet är tyvärr ytterligare ett sätt att förhala
de förhandlingar vi försökt inleda i över ett halvår, och ett sätt för TV4 att säkra reklamintäkter
under årets viktigaste annonsperiod. TV-tittarna behöver kunna se TV4 på vilket sätt de vill, via
vilken skärm de vill.
Nuläge
Telia och TV4 vill fortfarande inte förhandla konkret om de rättigheter våra kunder behöver för
att kunna se på TV4-kanalerna och C More, nu och i framtiden.
•
•
•
•

Com Hem har varit tydliga med att vi inte kan skjuta på förhandlingarna till efter den 10
december på grund av den sedan länge planerade digitaliseringen av 1,6 miljoner
svenska hushåll.
Nyckelfrågan är huruvida alla Sveriges tv-tittare, eller bara Telias kunder, ska kunna se
på TV4-kanalerna på det sätt de själva vill, via vilken skärm de vill.
Com Hem är självklart villiga att betala för rättigheterna. Det här har dock aldrig varit en
fråga om pris, då de vill behålla dessa rättigheter enbart för sig själva.
Com Hem lyfter nu frågan till högsta nivå inom Telia och söker Christian Luiga, tf. vd på
Telia, för att i sista stund få till stånd en seriös förhandling och undvika släckning av
Telias kanaler vid midnatt.

– Jag har under alla mina år i branschen aldrig varit med om att vi inte ens kan inleda seriösa
förhandlingar. Com Hem har förhandlat med TV4s ägare i decennier och alltid nått en
överenskommelse utan större problem. Men TV4s förhandlingsvilja försvann direkt när Telias
köp av TV4 offentliggjordes för ett halvår sedan. Det har nu blivit uppenbart att TV4 inte har
mandat att förhandla och vi söker därför Telia för en seriös dialog så vi kan lösa detta utan att
tv-tittarna kommer i kläm, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.
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Tele2s vision är att bli den smartaste operatören i världen, som skapar ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända
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