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Tele2 presenterar ny ledningsgrupp 
 
Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) 
meddelar idag ett flertal förändringar i företagets ledningsgrupp inklusive en ny 
permanent finanschef samt nya vd:ar för Tele2 Sverige och Tele2 Nederländerna.   

 

Allison Kirkby, koncernchef och vd, Tele2 AB, kommenterar: “Jag kan idag berätta om flera 

förändringar i företagets ledningsgrupp, då vi ger oss in i nästa steg av Tele2s 

datakapitalisering.” 
 

Ny finanschef, Tele2-koncernen 

Lars Nordmark, nuvarande finanschef på Securitas Direct AB kommer att börja på Tele2 AB 
som finanschef. Lars har flera års erfarenhet från telekombranschen genom positioner på T-
Mobile, Orange och senast Q-tel. Han kommer att tillträda den 18:e april och ersätta James 
Maclaurin, idag tillförordnad finanschef.  
 
Allison Kirkby, koncernchef och vd, Tele2 AB, kommenterar: “Jag är stolt över att kunna 
presentera Lars Nordmark som vår nya finanschef. Lars tar med sig en imponerande telekom- 
och ledarskapserfarenhet till Tele2 och har dessutom en stark meritlista av värdeskapande 
insatser från tidigare finanschefsroller. Jag skulle också vilja ta tillfället i akt att tacka James för 
allt han bidragit med som tillförordnad finanschef de senaste månaderna.” 

 

Ny vd, Tele2 Sverige 

Samuel Skott tillträder tjänsten som EVP och vd för Tele2 Sverige då Thomas Ekman lämnar 

för att ta sig an nya utmaningar utanför företaget. Samuel Skott började på Tele2 som trainee 

år 2005 och har varit en del av den svenska ledningsgruppen sedan fem år tillbaka, som 

affärsområdeschef för Tele2 privatmarknad och senast som kund- och produktdesignsdirektör. 

Samuel tillträder som vd för Sverigeorganisationen den 18:e april.  

 

Allison Kirkby, koncernchef och vd, Tele2 AB, kommenterar: “Jag är otroligt stolt över den 

talang vi har inom bolaget och är därför glad att befordra Samuel till positionen som vd för 

Tele2 Sverige. Samuel har lång erfarenhet från hans år inom Tele2 där han har varit del av 

den svenska ledningsgruppen och spelat en stor roll i utvecklingen och utförandet av de 

strategier som lett till en signifikant värdetillväxt för den svenska organisationen. När det 

kommer till Thomas har han gjort ett fantastiskt arbete som ledare för den svenska 

organisationen under de senaste fem åren. Jag vill därför tacka honom för allt det fantastiska 

han bidragit med då han tagit Tele2 Sverige till en helt ny nivå. Jag önskar honom stort lycka 

till i hans nya position.” 

 

Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige, kommenterar: “Jag har verkligen haft en fantastisk tid 

inom Kinnevikgruppen och Tele2 och jag skulle vilja tacka alla mina kollegor i bolaget. Jag har 

arbetat för Tele2 de senaste tio åren och när jag blev erbjuden rollen som partner och vd för 

Cabonline-gruppen kände jag att det var rätt utmaning och rätt tillfälle för mig att tacka ja. Jag 
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är extremt stolt över styrkan i teamet och det företag jag lämnar hos Tele2 Sverige. Då jag 

arbetat nära Samuel är jag övertygad om att Tele2 Sverige kommer att fortsätta utmana och 

driva industrin framåt.”  

 

Ny vd, Tele2 Nederländerna 

Malin Holmberg, nuvarande EVP marknadsområdeschef för Centraleuropa samt vd för Tele2 

Kroatien, kommer att ta över positionen som vd för den nederländska organisationen, då Jeff 

Dodds lämnar företaget för att flytta tillbaka till sin familj och tillträder en ny position i 

Storbritannien. Malin har arbetat för Tele2 sedan 2009 och kom då från Vodafonekoncernen. 

Sommaren 2015 fick hon en position i Tele2s ledningsgrupp. Malin har lyckats omvandla den 

kroatiska organisationen på ett framgångsrikt sätt och har spelat en viktig roll i lanseringen av 

Tele2s nya ”operating model” samt i att förbereda hennes region för kommersialisering och 

kapitalisering av 4G inför 2016. Malin kommer att fortsätta leda den kroatiska organisationen 

för tillfället och tar över som nederländsk vd den första april.  

 

Allison Kirkby, koncernchef och vd, Tele2 AB, kommenterar: “Malin är en inspirerande ledare 

inom gruppen och jag är övertygad om att hon har rätt erfarenhet och ledarskap för att driva 

Tele2 Nederländerna framåt efter 4G-lanseringen. Malins erfarenheter inom Tele2-koncernen, 

som vd i Kroatien och som marknadsområdeschef för Centraleuropa inom ledningsgruppen 

har förberett henne väl för denna nya möjlighet inom vårt bolag. Jeff har gjort ett fantastiskt 

jobb under de senaste två åren där han har kalibrerat den nederländska organisationen för 

fortsatt tillväxt genom att bygga ut vårt nätverk och återlansera Tele2s varumärke i 

Nederländerna. Sedan hans familj återvände till Storbritannien förra sommaren så har Jeff och 

jag arbetat fram en effektiv övergångsplan för att han skulle kunna återvända hem. Jag önskar 

honom all lycka i hans nya roll.”  

 

Jeff Dodds, vd för Tele2 Nederländerna, kommenterar: “Jag har haft två fenomenala år på 

Tele2 där jag har arbetat med fantastiska kollegor och haft nöjet att leda några av de mest 

talangfulla människorna på den nederländska telekommarknaden. Jag kommer alltid att vara 

stolt över att ha lanserat vårt 4G-nät i november förra året. Nu ser jag fram emot nya äventyr 

på TalkTalk Plc i Storbritannien, varifrån jag också kommer njuta av att se Tele2s fortsatta 

framgång.”  

 

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 28 januari 2016. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Viktor Wallström, kommunikationschef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27 
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 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. 


