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Tele2 i partnerskap med Hexaware för 
att erbjuda M2M/IoT-lösningar inom 
tillgångsfinansiering och leasing 
 
 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) 
meddelar idag att de går in i ett Maskin-till-Maskin/”Sakernas Internet” (M2M/IoT)-
partnerskap för att utveckla och rulla ut mer än 150 000 anslutningar inom tre år, främst 
inom tillgångsfinansiering och leasing. 

 
Partnerskapet kommer att hjälpa kunderna i deras resa ”från data till digital” och därmed 
introducera nya intäktsmodeller, minska tid till marknad och sänka driftskostnader. 
Partnerskapet har inrättats för att påskynda införandet av M2M/IoT-lösningar och förenkla 
inkörsporten för företag vid etablering av nya affärsmodeller inom detta område. 
 
Hexaware kommer att ansvara för genomförande, integration, utrullning och fortlöpande stöd 
av lösningarna. Detta i kombination med Tele2s världsklassiga anslutningar för M2M/IoT, 
kommer att innebära innovativa och oöverträffade lösningar för att förbättra kundupplevelsen. 
 
Rami Avidan, Managing Director M2M/IoT, Tele2 AB, kommenterar: "Vi är mycket glada över 
detta samarbete. Hexawares kapacitet och starka teknik i kombination med Tele2s M2M/IoT-
kompetens gör detta till ett kraftfullt samarbete. Hexaware blir fronten mot kunderna, med stöd 
av Tele2 för alla anslutningsrelaterade aspekter. Att vi ska rulla ut mer än 150 000 enheter 
under de kommande åren belyser den stora potentialen inom det här området ". 
 
Amrinder Singh, Senior Vice President och chef för Europa, Hexaware Technologies, 
kommenterar: "Vi är mycket glada över vårt samarbete med Tele2 och detta kommer att öppna 
nya dörrar genom att utnyttja våra respektive styrkor. Vi ser en stor potential i att utnyttja våra 
synergier till gagn för våra kunder i den framväxande anslutna världen samt bidra till 
banbrytande M2M/IoT-lösningar till ett fantastiskt pris." 
 
Om Hexaware 
Hexaware är en ledande global leverantör av IT, BPS och konsulttjänster. Bolaget fokuserar 
på viktiga områden såsom tillverkning, detaljhandel, utbildning, telekom, bank, finans- och 
kapitalmarknaden, sjukvård, försäkring, resor, transport och logistik. Hexawares affärsfilosofi, 
"Din framgång är vårt fokus", visas genom den framgång de garanterar sina kunder. Hexaware 
fokuserar på att leverera affärsresultat och utnyttja tekniska lösningar genom specialisering 
inom applikationsutveckling & underhåll, ”Enterprise Solutions”, ”Human Capital Management”, 
”Business Intelligence & Analytics”, kvalitetssäkring och ”Testing Services”, ”Remote 
Infrastructure Management Services” och ”Business Process Services”. Hexaware grundades 
1990 och har en väletablerad global leveransmodell försedd med beprövade egenutvecklade 
verktyg och metoder, utbildad personal och SEI CMMI certifiering nivå 5. För ytterligare 
information logga in på: www.hexaware.com  

http://www.hexaware.com/
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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 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) 
på 5,9 miljarder kronor. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27 
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tel: +46 704 26 46 52 
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