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Tele2: Valberedningen föreslår att Georgi Ganev
väljs till ny styrelseordförande
Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B)
meddelar idag att valberedningen föreslår att Georgi Ganev väljs till ny
styrelseordförande, och att Mike Parton och Irina Hemmers har valt att avböja omval,
vid årsstämman 2018.
Georgi Ganev har varit styrelseledamot i Tele2 sedan 2016. Vid årsstämman 2018 kommer
han att ersätta Mike Parton som, tillsammans med Irina Hemmers, har informerat
valberedningen att de beslutat att avböja omval.
Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade:
”Valberedningen är mycket nöjda med att föreslå valet av Georgi Ganev till ny
styrelseordförande i Tele2. I Georgi kommer Tele2 ha en ordförande med en bred erfarenhet
av den nordiska TMT-sektorn, och en god förståelse för bolagets framtida möjligheter.
Cristina Stenbeck fortsatte:
”Från valberedningen vill jag framföra vår djupa tacksamhet till Mike Parton för hans väsentliga
bidrag under elva framgångsrika år i Tele2s styrelse, och till Irina Hemmers som har bidragit
med värdefulla perspektiv till styrelsens diskussioner sedan hon valdes in 2014.”
Mike Parton kommenterade:
”Eftersom jag varit styrelseledamot i Tele2 i elva år, varav åtta som ordförande, och bolagets
utveckling blir starkare och starkare, känner valberedningen och jag att nu är en lämplig
tidpunkt för mig att träda åt sidan. Det har varit ett stort nöje att arbeta med detta underbara
företag, och alla dess fantastiska medarbetare, och jag önskar dem allt det bästa och en än
mer framgångsrik framtid.”
Georgi Ganev tillträder tjänsten som VD för Kinnevik den 1 januari 2018. Georgi kommer till
Kinnevik från Dustin där han varit VD sedan år 2012. Han har varit styrelseledamot i Tele2
sedan 2016. Innan han började på Dustin var han CMO på Telenor Sweden under 2010-2012
och VD för Bredbandsbolaget under 2007-2010. Mellan 2002 och 2007 arbetade Georgi inom
Kinnevikgruppen som försäljnings-, marknads- och produktchef på Tele2. Georgi har en
civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Uppsala universitet.

1 (2)

Tele2 AB
Skeppsbron 18
P.O Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
Telephone +46 8 5620 0060
Fax: +46 8 5620 0040
www.tele2.com
2017-12-15

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i god tid innan Tele2s
årsstämma 2018. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik, John
Hernander utsedd av Nordea Fonder, Martin Wallin utsedd av Lannebo Fonder, och Mike
Parton i egenskap av styrelseordförande. De tre aktieägarrepresentanterna i valberedningen
representerar tillsammans cirka 52 procent av rösterna i Tele2.
För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88
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 16 december 2017 kl. 20:00.
TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT
LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv.
Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det
eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en
tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder
tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoTlösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse
genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016
omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016.
Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.
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