
 

Om AllTele (www.alltele.se) 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är utmanaren på den svenska tele- och 
bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat AB levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt 
CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag Sverige AB levereras fasta och mobila telefoni- och 
bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion. 
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AllTele blir A3! Kallar till extra bolagsstämma för ändring 
av firman 

 
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) föreslår ändring av firman till A3 Allmänna IT- och 
Telekomaktiebolaget (publ). 
 
AllTele bedriver idag verksamhet under fem olika varumärken. Namnändringen sker för att tydliggöra AllTeles 
breda verksamhet som helhetsleverantör av såväl IT- som telekomtjänster och för att kunna koncentrera framtida 
försäljning under det gemensamma varumärket A3. Det blir en kombination av det bästa från det börsnoterade 
företaget AllTele, Gasell-företaget T3 och IT-konsultföretagen Delegate och IT-Total Västernorrland. Tillsammans 
kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster och moderna IT-lösningar till privatpersoner 
och företag. 
 
Varumärket Universal Telecom kommer att behållas som ett utmanarvarumärke för prisvärda telekomtjänster för 
konsumentmarknaden. 
 
Namnändringen av moderbolaget sker samtidigt som dotterbolagen AllTele Företag Sverige AB, AllTele Privat AB 
och Telecom3 Sverige AB byter namn till A3 Företag AB, A3 Privat AB och A3 Sverige AB.  
 
”Telekom och IT har alltid gått hand i hand. På senare år har dessa branscher börjat konvergera, i och med att 
fler företag väljer att flytta viktiga delar av sin verksamhet till molnet. Med namnbytet vill vi markera det bredare 
grepp som vi tagit för att kunna erbjuda helhetslösningar under ett varumärke till nya och befintliga privat -och 
företagskunder, från bredbandet i uttaget till lagring i molnet och allt däremellan. Vårt jobb blir att göra den digitala 
tillvaron enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.” säger Johan Hellström, VD.  
 
 
För ytterligare information: 
 
AllTele 
Johan Hellström, CEO 
Mobil:  +46 (0)70 656 77 90 
E-post:  johan.hellstrom@alltele.se  
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