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Förändringar i Telia Companys koncernledning 
 
Stein-Erik Vellan, Senior Vice President och vd för Telia Finland, blir ny vd för Telia Norge i samband 
med att nuvarande vd Abraham Foss lämnar sin befattning. Jonas Bengtsson, Executive Vice 
President, chefsjurist och ansvarig för Corporate Affairs, kliver in som tillförordnad vd för Telia 
Finland tills en permanent lösning är nådd. Samtidigt utses Heli Partanen, chef för 
privatkundsmarknaden i Finland, till ställföreträdande vice vd med fullt operativt ansvar för den 
löpande operativa verksamheten i Finland.  
 
Stein-Erik Vellan, som för närvarande är vd för Telia Finland, kommer att ersätta Abraham Foss och tillträda 
som vd för Telia Norge den 4 december 2019. Stein-Erik Vellan började på Telia Company i januari 2017 
och har tidigare arbetat i ett flertal ledande positioner inom den globala telekombranschen i närmare 20 år.  
 
– Jag har verkligen uppskattat de här tre åren i Telia Finland. Vi har varit i en kraftfull förändringsfas, där vi 
har genomfört förvärv inom it-sektorn med målsättningen att skapa den bästa ICT-partnern för våra 
företagskunder, inlett samarbetet med Liiga och fokuserat på den växande scenen för e-sport. Vi är också på 
god väg att bli ett medieföretag. Med dessa initiativ och partnerskap har vi skapat en utmärkt språngbräda 
för det framtida Telia Finland, säger Stein-Erik Vellan.  
 
– Stein-Erik är en uppskattad och stark ledare som har lett vår verksamhet i Finland på ett utmärkt sätt. Jag 
är tacksam för hans bidrag till att säkra vår position i Finland med attraktiva kunderbjudanden och jag är 
övertygad om att han kommer att stärka Telia Norge ytterligare under kommande år, säger Christian Luiga, 
tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company.  
 
Telia Norges avgående vd Abraham Foss började på Telia Company den 1 juni 2015 efter att ha arbetat 
internationellt för bland annat det malaysiska kommunikationstjänsteföretaget Maxis Communications. 
 
– Abraham har framgångsrikt omvandlat Telia Norge från att vara endast en mobiloperatör till att ha ett 
komplett och relevant tjänsteutbud i de bästa näten. Under hans tid som vd har Telia inte enbart integrerat 
förvärvet av Tele2:s norska verksamhet, förvärvat och integrerat Phonero och GET/TDC, utan har även 
fördubblat tjänsteintäkterna och ökat EBITDA 2,5 gånger till 5,5 BNOK. Det har varit fantastiskt att arbeta 
med Abraham de här åren och jag vill tacka honom för hans starka insats som har bidragit till att säkra en 
stabil verksamhetsbas för Telia Norge. Jag önskar honom allt gott i framtiden, säger Christian Luiga. 
 
– Jag har haft en otroligt spännande tid på Telia och jag är stolt över vad mitt team och alla våra anställda 
har åstadkommit. Sedan jag började som vd 2015 har vi tagit viktiga steg i att bygga det nya Telia Norge och 
vår framgång har vunnit erkännande på marknaden. Arbetet med att göra Telia till en helhetsleverantör med 
både mobila och fasta nät såväl som underhållning i utbudet, har kommit långt. Inte minst har vi beslutat oss 
för att bygga ett nationellt 5G-nät 2023. När Telia nu är på väg in i en ny fas blev det naturligt för mig att 
begrunda mina möjligheter och jag kom fram till att det är dags att söka nya utmaningar utanför företaget, 
säger Abraham Foss.  
 
Jonas Bengtsson, Executive Vice President, chefsjurist och chef för Corporate Affairs, tar tillfälligt över som 
vd för Telia Finland tills en permanent lösning är nådd. Heli Partanen som för närvarande är chef för 
privatkundsmarknaden i Finland utses samtidigt till ställföreträdande vice vd med fullt operativt ansvar för 
den löpande operationella verksamheten i Finland. 
 
Processen för att rekrytera en ny vd för Telia Finland inleds omgående.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


