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Bokslutskommuniké 2015
Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B),
redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2015.
Vd-kommentar:
”Fjärde kvartalet markerade slutet på ett mycket händelserikt år, då vi än en gång visade vår
styrka som utmanare i en kontinuerlig strävan efter att förbättra våra kunders upplevelse inom
mobil uppkoppling. Vi lanserade världens första landsomfattande 4G-nät i Nederländerna
samt meddelade en överenskommelse med Kazakhtelecom om att slå samman våra
mobilverksamheter i Kazakstan.”
Finansiella höjdpunkter bokslutskommunikén 2015:









Tele2s nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 6 943 (6 876) miljoner kronor
och EBITDA uppgick till 1 337 (1 412) miljoner kronor
Fortsatt tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund
Ytterligare ett starkt kvartal i Sverige för mobila tjänsteintäkter från slutkund,
konsumentabonnemang upp 5 procent
EBITDA i Sverige upp 8 procent
Kapitaliseringen av datatillväxten fortsätter i Baltikum
Lansering av 4G-nätverk i Nederländerna
Joint venture-avtal i Kazakstan offentliggjort
Styrelsen rekommenderar utdelning på SEK 5,35 för 2015, en ökning om 10 procent

Viktiga händelser efter kvartalet:
 Lars Nordmark tillträder som ny finanschef för Tele2 AB och medlem i
ledningsgruppen från den 18 april.
 Samuel Skott blir ny vd för Tele2 Sverige och medlem i ledningsgruppen från den 18
april och tar över efter Thomas Ekman.
 Malin Holmberg blir ny vd för Tele2 Nederländerna & Kroatien från första april och tar
över efter Jeff Dodds.
 Tele2 annonserar att vi nu mottagit nödvändiga regulatoriska godkännanden för
att etablera Joint venture med Kazakhtelecom.
 Tele2 annonserar en Working capital facilitet till ett belopp upp till SEK 1.7 miljarder
med en relationsbank.
Rapporten finns tillgänglig på tele2.com.
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Presentation av bokslutskommunikén 2015
En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00
CET (09:00 GMT/04:00 EST) torsdagen den 28 januari. Presentationen hålls på engelska och
kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com
Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter
innan konferensen börjar för att registrera er.
Registreringskod: 1649876
Telefonnummer:
Storbritannien: +44 (0)20 3427 1919
Sverige: +46 (0)8 5033 6539
USA: +1212 444 0481
Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016.
För mer information, vänligen kontakta:
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 704 26 46 52
Viktor Wallström, kommunikationschef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27

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 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor
och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor.
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