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TELE2 FÖRVÄRVAR FINSKA 3G SUOMEN 3G OY

Tele2 AB meddelade idag att man förvärvat resterande andelar av Finska 3G
Suomen 3G Oy. Tele2 ägde tidigare 27.4% av bolaget. Finska 3G har en av fyra
3G-licenser i Finland.

Finska 3G har redan byggt ut sitt 3G-nät i nio finska städer. Enligt licensvillkoren
skall bolaget bygga ut sitt 3G-nät i 18 finska städer fram till slutet av 2003, men det är
möjligt att dessa villkor kommer att ändras. Köpeskillingen på EUR 7.9 miljoner
motsvarar den förvärvade andelen av bolagets kassa.

Tele2 erbjuder fast telefoni och Internet i Finland och är i slutförhandlingen i att
erbjuda GSM-tjänster genom ett MVNO-avtal. På sikt kommer produktutbudet att
kompletteras med 3G-tjänster.

Förvärvet förutsätter godkännande av myndigheter enligt finsk lag och krav från EU-
kommissionen.

– “Övertagandet av Finska 3G är en bra möjlighet för Tele2, att med låga kostnader
och investeringar, utveckla ett MVNO i Finland och på sikt erbjuda våra kunder 3G-
tjänster”, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB i en
kommentar.

Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget
som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2,
Tango och Comviq till 17,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat
på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner
samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor,
C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll.
Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com.
Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på
Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
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