
 

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder 
varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för 
människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi 
har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor 
ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.   
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Telia Company får klartecken att köpa GET och TDC Norge 
 
Norges konkurrensmyndighet godkänner Telia Companys förvärv av GET och TDC Norge.  
 
– Jag är glad över att den norska konkurrensmyndigheten ser fördelarna med den här transaktionen som 
kommer att skapa en ledande konvergent operatör för både privatpersoner och företag i Norge som kan 
konkurrera med ett flertal attraktiva och nya produkter och tjänster. Transaktionen är bra för de norska 
konsumenterna och för samhället. Jag vill även varmt välkomna GET och TDC Norges anställda till Telia 
Company, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company. 
 
Det överenskomna priset på 21 GNOK, motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 12,1x baserat på 2017 och 
9.0x inklusive synergier. Telia Company förväntar sig att transaktionen medför synergier på mer än 0,6 
GNOK 2021 från korsförsäljning mellan B2C och B2B, lägre kundomsättning och andra effektiviseringar. 
Förvärvet uppskattas leda till integrationskostnader under 2019 och 2020 på cirka 200 MNOK årligen. 
 
De sammanslagna företagen kommer att ha cirka 2,3 miljoner mobilkunder och cirka 1,8 miljoner personer 
kommer att använda GET och TDC Norges bredbands- och tv-tjänster dagligen.  
 
Telia Company kommer att slutföra transaktionen den 15 oktober 2018. GET och TDC Norge kommer att 
konsolideras i Telia Companys rapportering från och med november 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på 
Twitter @Teliacompany. 
 
 
Framtidsinriktade uttalanden 
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är 
framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller 
är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika 
väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


