
 

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä 
markkinoilla - Venäjä ja Turkki mukaan lukien - sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös Euroopan johtava 
tukkumyyntitoimittaja, joka tarjoaa maiden rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan 
omistamansa kansainvälisen verkon kautta. TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat 
viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä maailmanluokan 
käyttökokemuksen tarjoamiseen asiakkaillensa, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen 
saavuttamiseen. TeliaSoneran liikevaihto oli 109 mrd. Ruotsin kruunua vuonna 2009, ja liittymämäärä vuoden lopussa 
oli 148 miljoonaa yhteensä 20 eri maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja 
Helsingissä. Lue lisää täältä: www.teliasonera.fi  
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TeliaSoneran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2010 
TeliaSoneran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2010 julkaistaan torstaina 3.2.2011 noin klo 
7.15 (Ruotsin aikaa) ja esitys on saatavilla internetissä osoitteessa www.teliasonera.fi ennen 
lehdistö- ja analyytikkotilaisuutta.     

Torstai 3.2.2011 

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus  
Aika: 9.30 (Ruotsin aikaa)  
Paikka: TeliaSoneran pääkonttori, Stureplan 8, Tukholma  

TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg sekä varatoimitusjohtaja ja talous- ja 
rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist esittelevät tilinpäätöstiedotteen tammi–joulukuu 2010. 

Osallistujia pyydetään esittämään lehdistökortti tai vastaava. 

Tilaisuus on englanninkielinen ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetin kautta 
osoitteessa www.teliasonera.fi. 

Kuuntele ja osallistu tilaisuuteen suoraan puhelimella  
Voit myös kuunnella tilaisuutta suorana puhelimitse ja osallistua Q&A -istuntoon  
puhelinkonferenssissa. Varmistaaksesi, että saat yhteyden puhelinkonferenssiin, soita 
muutamaa minuuttia ennen lehdistötilaisuuden alkamista ja ilmoita osallistumisestasi.  

Puhelinnumerot:  +44 (0) 1 452 555 566, 0800 694 0257 
+46 (0) 8 50 336 434, 0200 890 171   

Salasana puhelinkonferenssiin:  391 281 04 

Huomaa, että internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin välillä voi olla 30 sekunnin viive, jos 
katselet tilaisuutta samalla kun soitat sinne. 

Voit myös kuunnella tilaisuutta jälkikäteen 8.2.2011 asti.  
Puhelinnumero: +44 (0) 1 452 55 00 00, +46 (0) 8 50 635 742  
Tunnuskoodi: 391 281 04# 
__________________________________________________________________________________________________ 
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: +46 (0) 771 77 58 30 
 
Tulevaisuutta koskevat lausumat 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan 
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa 
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin 
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi 
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, 
joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. 


