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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2s Års- och hållbarhetsredovisning 2021 
 
Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) har idag publicerat bolagets 
Års- och hållbarhetsredovisning 2021, som nu finns tillgänglig på www.tele2.com. 
 
Höjdpunkter från årsredovisningen 2021 

 Fortsatt genomförande av vår mer-för-mer strategi i det svenska konsumentsegmentet, 
vändningen inom det svenska företagssegmentet och starka resultat i Baltikum drivet av vår 
mobilcentrerade konvergensstrategi. 

 Förvärvat nödvändigt spektrum i Sverige och Lettland för att bygga rikstäckande 5G-nät. 
 Presenterat strategin för medellång sikt på kapitalmarknadsdagen i maj 2021. 
 Konsoliderat varumärkena Tele2 och Com Hem till det nya konvergerade premiumvarumärket 

Tele2. 
 Tillkännagivit avyttring av T-Mobile Nederländerna. 

 
Höjdpunkter från hållbarhetsredovisningen 2021 

 Uppnådde målen för scope 1 och 2 för att minska utsläppen av växthusgaser - fyra år tidigare 
än planerat. 

 Ny hållbarhetsstrategi baserad på: att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa 
klimatförändringar, öka innovation för hållbarhet, maximera potential genom en inkluderande 
och mångsidig arbetsmiljö samt skydda barn i ett uppkopplat samhälle. 

 Rankad som ett av de fem bästa svenska företagen för jämställdhet av Equileap. 
 Trygg Surf som skyddar barn och unga från olämpligt internetinnehåll tillgängliggjordes för 

100% av Tele2s kunder i Sverige. 

 
– Tele2 är ett värdebaserat tillväxtbolag med målet att bli den ledande telekomoperatören i Norden och 
Baltikum. Nyckeln till detta är våra hårt arbetande medarbetare som fortsätter att leverera år efter år. Vi 
är entusiastiska över möjligheten att leverera på vår förbättrade go-to-market kapacitet och 
implementera både ett nytt 5G-nätverk och förbättrade affärsstödsystem. Vi är väl medvetna om att 
framtida framgångar bygger på kultur, inställning och ständig förbättring. Med en utmanares DNA är 
Tele2 perfekt positionerat för att dra nytta av denna möjlighet, säger Kjell Johnsen, VD och koncernchef, 
Tele2.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02 
Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84 
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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 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, 
med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, 
vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  
 
  


