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Fredrik Stenberg utsedd till EVP, Direktör 

för Shared Operations samt medlem i Tele2 

ABs ledningsgrupp 

 
Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) 

meddelar idag att Fredrik Stenberg har utsetts till ”Executive Vice President, Director of 

Shared Operations” samt medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp, efter att ha haft rollen 

som tillförordnad ”Chief Operating Officer” (COO) de senaste fem månaderna.  

 

Fredrik Stenberg började på Tele2 år 2004 och har sedan dess haft ett flertal operativa roller 

på bolaget. Innan han tillträdde som tillförordnad COO i augusti 2016 var han 

kundverksamhetsdirektör.  

Som direktör för Shared Operations kommer Fredrik vara ansvarig för att leda de funktioner 

som levererar tjänster till alla Tele2s landsverksamheter.  

Allison Kirkby, koncernchef och vd, Tele2 AB, kommenterar: “Fredrik har gjort ett fantastiskt 

jobb under sin tid som tillförordnad COO och jag är både stolt och exalterad över att nu göra 

honom till en ordinarie medlem i koncernens ledningsgrupp. Shared Operations skapades 

2015 och är en viktig del av Tele2s verksamhetsmodell där funktionen möjliggör skala samt att 

vi effektivt kan dra nytta av kunskap inom hela koncernen. Fredriks erfarenhet av att driva 

kundnöjdhet och operativ effektivitet är precis den kunskap vi behöver för att ta Shared 

Operations till nästa nivå.”  

Fredrik Stenberg, direktör för Shared Operations, Tele2 AB, kommenterar: ”Jag är glad över 

att nu officiellt blir en del av koncernens ledningsgrupp och ta mig an denna roll. Jag har 

spenderat 13 fantastiska år med Tele2 och det känns spännande att nu driva Shared 

Operations-agendan tillsammans med Allison och övriga ledningsgruppen.” 

Fredrik kommer att tillträdda positionen direkt och rapportera till Allison Kirkby, koncernchef 

och vd.  

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Viktor Wallström, VP Kommunikation, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27 

Kristoffer Carleskär, IR-frågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 45 19 
 

 
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER 
ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio 

länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala 
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 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015. 

http://www.tele2.com/

