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STARK KUNDTILLVÄXT I CENTRALEUROPA, SYDEUROPA
OCH LUXEMBURG UNDER FJÄRDE KVARTALET

Tele2 tillkännagav idag att abonnenttillväxten under det fjärde kvartalet i år har
varit stark i Sydeuropa, Centraleuropa och Luxemburg, de regioner som
tidigare tillhörde SEC.

Tele2 började i september utöka sina marknadsföringsinsatser efter en relativt lugn
period under sommarmånaderna. Detta har skett framgångsrikt och kundintaget har
ökat kraftigt. Tele2 uppskattar att nettointaget under det fjärde kvartalet i
Centraleuropa, Sydeuropa och Luxembourg kommer att uppgå till mellan 650.000-
700.000 kunder, vilket är över förväntan. Den starka tillväxten innebär att tillväxten i
de tre regionerna sammanlagt kommer att uppgå till ca 1,9 miljoner kunder under
2001.

Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef i Tele2 kommenterar:
”Under sommarmånaderna var vi försiktiga i våra marknadsföringsinsatser men i
september intensifierades dessa eftersom vi såg att det var ett bra tillfälle att ta
marknadsandelar. Med tanke på rådande marknadsläge är det mycket glädjande att
kundintaget i Centraleuropa, Sydeuropa och Luxembourg har varit så starkt, vilket
visar styrkan i att vara prisledande”

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 över 13,7 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är
specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika
Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³,
inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för
hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med
MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under
kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
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