
 

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 och CapMan Infra ska gemensamt öka 
utbyggnadstakten av fiber i Finland 
 
Telia Company kommer att öka utbyggnadstakten av öppen fiber i Finland. Den fortsatta 
målsättningen att skapa den bästa nätverksupplevelsen oavsett plattform, kommer att genomföras i 
samarbete med CapMan Infra - infrastrukturinvesteringsdelen av det nordiska 
kapitalförvaltningsbolaget CapMan. 
 
Fiberutbyggnaden riktas mot hushåll (villor) i Finland. Enligt avtalet med CapMan Infra, kommer Telia 
Company att ha en 40-procentig ägarandel i det nya bolaget vilket kommer att ta över Telia Finlands 
existerande verksamhet för fiberutbyggnad riktad mot hushåll ”Avoin Kuitu” med för närvarande cirka 20 000 
hushåll som har tillgång till fiber. Telia Company kommer tillsammans med CapMan Infra öka 
investeringstakten i passiv fiber i Finland. Telia Company kommer att förse fibernätet med 
kommunikationstjänster. 
 
– Jag är mycket glad över den här överenskommelsen med CapMan Infra vilken passar väl in med Telia 
Companys strategi att ha överlägsen uppkoppling samtidigt som den bidrar till ytterligare förbättringar i våra 
erbjudanden och affärsmässighet genom konvergens och överlägsen kundupplevelse. Fiberutbyggnaden 
kommer att spela en viktig roll för Finland i landets strävan att fortsatt vara i framkant av digitaliseringen. Den 
här nya sortens struktur med ett partnerskap passar även väl in i vår ambition att ha disciplinerad 
kapitalallokering där vi, från fall till fall och från marknad till marknad, ska hitta en god balans mellan risk och 
avkastning och potentiella teknikskiften, som mellan kort- och långsiktigt perspektiv, säger Stein-Erik Vellan, 
Senior Vice President, chef för Telia Finland. 
 
Transaktionen är föremål för prövning av relevanta myndigheter och förväntas bli klar under det första 
kvartalet 2020. 
 
 
 
 
 
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. 


