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PRESSMEDDELANDE 
 
 

Com Hem bjuder in Telia till möte 
 
Igår kväll bjöd Anders Nilsson, vd på Tele2, in Christian Luiga, tf vd Telia, och Casten Almqvist, 
affärsområdeschef för media, till ett möte som föreslås äga rum idag kl. 14:00 på 
Torshamnsgatan 17, Kista. 
 
Telia har erbjudit en kortsiktig förlängning som varar till den 10 januari. Com Hem vill dock kunna 
erbjuda sina kunder TV4-kanalerna och C More längre än så. Com Hem hoppas därför komma 
överens med Telia om:  
 

• Rättigheter som ger Com Hem och Boxers kunder möjlighet att se TV4-kanalerna och C 
More på sin tv, surfplatta och mobiltelefon – precis som Telias kunder kan – fram till 
februari 2021.   

• För detta är Com Hem självklart redo att betala Telia ett marknadsmässigt pris, på 
samma sätt som Com Hem redan betalar övriga kanalbolag för motsvarande rättigheter. 

 
Com Hem ser fram emot konstruktiv förhandling och är redo att sitta dag och natt tills ett nytt 
avtal är på plats. Att komma överens med Telia om ett avtal som ger TV4 tillbaka till tittarna är 
Com Hems absolut högsta prioritet.  
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TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade 
utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 
1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och 
fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom 
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 
omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och 
finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  
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