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Tele2s förvärv av TDC Sverige får godkänt  

 
Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Den 

Europeiska kommissionen meddelar idag att de godkänner Tele2s förvärv av TDC Sverige 

för en köpesumma om 2,9 miljarder kronor. Tele2 arbetar nu för att slutföra affären innan 

månadsskiftet.  

 

Förvärvet gör Tele2 till en starkare spelare inom det strategiskt viktiga företagssegmentet på den 
svenska marknaden. TDC Sverige är en framgångsrik leverantör av företagstjänster i Sverige, och 
förser både den offentliga sektorn och många svenska bolag med kompletta lösningar för sina 
kommunikationsbehov. TDC Sverige har en stark position inom attraktiva produktsegment och en 
historik av att generera lönsam tillväxt. Detta ledde till nettointäkter på 3,4 miljarder kronor och en 
EBITDA på 0,4 miljarder kronor under 2015.  
 
Allison Kirkby, koncernchef och vd för Tele2 AB, kommenterar: “Vi är mycket glada över att ha fått 
godkänt och kan fullfölja köpet av TDC Sverige. Förvärvet är helt i linje med vår strategi om att vara 
ledande i att skapa kundvärde för både konsumenter och företag. Affären ger oss möjlighet att 
expandera vårt utbud av kommunikations- och nättjänster på företagsmarknaden. För kunder och 
aktieägare kommer kombinationen av Tele2 och TDC Sverige skapa stort värde.”  
 
Samuel Skott, vd för Tele2 Sverige, kommenterar: “Jag är verkligen glad över att nu kunna börja 
kombinera Tele2s och TDCs styrkor. Tillsammans kommer vi att vara en utmanare som kan 
erbjuda en betydligt mer omfattande produktportfölj. De unikt kompletterande företagsprofilerna gör 
det möjligt för oss att förse våra kunder med ännu större värde framöver.” 
 
Som tidigare kommunicerat har styrelsen för Tele2 beslutat om en nyemission 
(”Företrädesemissionen”) om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare, 
under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma som hålls den 27 oktober. Köpet av 
TDC Sverige är inte villkorat av Företrädesemissionen då Tele2 har tillgängliga medel och 
befintliga kreditfaciliteter för att finansiera förvärvet. Som kommunicerades i samband med 
offentliggörandet av förvärvet av TDC Sverige, avser Tele2 att genomföra en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare för att bibehålla bolagets finansiella styrka. 
Företrädesemissionen är fullt garanterad och har stöd av Tele2s största ägare Kinnevik. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42 
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52 
 
 
 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA 

KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter 

och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt 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. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i 

årsredovisningen 2015. 
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