
 

 
 TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä 
markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSonera auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään 
helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin 
operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan 
toimintansa ansiosta.  TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa 
kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 101.1 mrd. Ruotsin kruunua, käyttökate 35.2 mrd. 
kruunua ja tulos/osake 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteeraan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX 
Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki). Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.   
 

 
Lehdistötiedote 
11.9.2015 
 
TeliaSonera ja Telenor vetäytyvät Tanskan-toimintojen 
yhdistämishankkeesta 
 
TeliaSonera ja Telenor ilmoittivat tänään päätöksestään perua Tanskan-liiketoimintojensa 
yhdistäminen. Yhtiöt eivät onnistuneet pääsemään Euroopan komission kanssa yhteisymmärrykseen 
hankkeen ehdoista. Tavoitteena oli vahvan matkaviestinoperaattorin perustaminen Tanskan 
markkinoille. 
 
TeliaSonera ja Telenor solmivat viime vuoden joulukuussa sopimuksen Tanskan-toimintojensa 
yhdistämisestä. Uusi yhteisyritys olisi muodostanut vahvan matkaviestinoperaattorin, joka olisi lisännyt 
investointeja verkkoihin ja teknologiaan, ja siten parantanut tanskalaisille asiakkaille tarjottavaa palvelua. 
 
”Tavoitteenamme on alusta alkaen ollut investointien lisääminen Tanskassa. Mielestämme uusi toimija olisi 
ollut niin suuri ja investointikykyinen, että se olisi parantanut tarjottavien palvelujen laatua, nopeutta ja 
kattavuutta, ja siten aidosti hyödyttänyt sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita”, sanoo TeliaSoneran Euroopan 
alueen johtaja Robert Andersson.  
  
Neuvotteluissa on nyt kuitenkin tultu pisteeseen, jossa on mahdotonta saada suunnitellulle liiketoimelle 
hyväksyntä. 
 
”Katsoimme, että on molempien yhtiöiden etu, että asiassa vihdoin tehdään ratkaisu. TeliaSonera ja Telenor 
jatkavat kilpailijoina ja yhtiöiden nykyiset, edelleen toiminnassa olevat Tanskan-toiminnot tarjoavat 
jatkossakin tuotteita ja palveluita Tanskan-markkinoilla erillisinä toimijoina”, kertoo Telenorin Euroopan 
alueen johtaja Kjell Morten Johnsen. 
 
TeliaSonera ja Telenor jatkavat nyt strategisten vaihtoehtojen tutkimista Tanskan markkinoilla. 
 
Puhelinkonferenssi analyytikoille ja median edustajille klo 9.00 CET 
TeliaSonera ja Telenor kutsuvat Sinut puhelinkonferenssiin TeliaSoneran talous- ja rahoitusjohtaja Christian 
Luigan kanssa. 
 
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 560304 
Koodi: 37601449 
 
Voit myös kuunnella tilaisuuden jälkikäteen nauhoitteena 17.9.2015 asti. 
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 55 0000 
Koodi: 37601449 
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin 
rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu 
julkaistavaksi 11.9.2015 klo 8 (CET).   
 
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-
sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media. 
 
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. 
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