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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 släpper cirkulärt mobilskal i pridefärger och 
donerar vinsten till Solidaritetsfonden 
 

 
 
I samband med Stockholm Pride lanserar Tele2 ett regnbågsfärgat mobilskal och donerar vinsten till 
Solidaritetsfonden. Mobilskalet, som är klimatpositivt och tillverkat av svenskt linfrö, har inspirerats av 
färgerna från Progress Pride Flag.  
 
Tillsammans med A Good Company har Tele2 tagit fram ett klimatpositivt skal för att fira kärlek och 
mångfald. Tele2s inhousebyrå står för designen och färgerna är hämtade från Progress Pride Flag. 
Vinsten från försäljning av skalen kommer oavkortat att doneras från Tele2 till Solidaritetsfonden, som 
verkar för att bidra till en bättre morgondag för hbtq-personer på platser där förutsättningarna är svåra 
för Pridearrangörer att synas i det offentliga rummet.  
 
– Vi vill ta ett tydligt ställningstagande för rättigheter och kärlek, samtidigt som vi kan bidra med en 
donation till Solidaritetsfonden. Det är särskilt roligt att vi kan göra det med en cirkulär produkt som är 
direkt kopplad till vårt kunderbjudande och vår hållbarhetsstrategi, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef 
på Tele2. 
 
Skalet säljs i begränsad upplaga och finns tillgängligt för iPhone SE, iPhone 12, iPhone 12 Pro och 12 Pro 
Max. De säljs exklusivt på tele2.se och går att beställa från den 29 juli.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Mathilda Wink, presskontakt Tele2, +46 733 46 67 89 / mathilda.wink@tele2.com 
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media 
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Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med 
obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och 
dammiga monopol. Idag möjliggör våra 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 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, 
med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, 
vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  
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