
 

 
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä 
markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat 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 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 
35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja 
Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.  
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Anders Olsson nimitetty TeliaSoneran operatiiviseksi johtajaksi 

Anders Olsson on nimitetty TeliaSoneran operatiiviseksi johtajaksi (COO), Global Services & 
Operations -yksikön johtajaksi ja TeliaSoneran johtoryhmän jäseneksi. Anders Olsson on tehnyt 
pitkän uran Tele2:ssa, viimeksi yhtiön strategisista projekteista vastaavana johtajana.  

– Olen erittäin tyytyväinen, että saimme houkuteltua Andersin TeliaSoneraan. Hän on tehnyt pitkän uran 
menestyksekkäässä yhtiössä, ja hänen johtajuutensa ja kokemuksensa tulevat olemaan arvokkaita 
seuraavassa vaiheessa kehittäessämme yhtiötämme edelleen, toteaa TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan 
Dennelind 

Kuten viime lokakuussa ilmoitimme, TeliaSonera on yhdistänyt Group Technology- ja Group Commercial-
toiminnot uudeksi Global Services & Operations (GSO) -yksiköksi, joka aloitti toimintansa 1.1.2016. Uudessa 
yksikössä yhdistyvät kaupallinen erinomaisuus ja teknologinen johtajuus, ja sillä tulee olemaan tärkeä 
tehtävä uudessa TeliaSonerassa. GSO tulee muun muassa luomaan uutta liiketoimintaa ja etsimään uusia 
tulovirtoja ja pitkäkestoisia sijoituksia. GSO tulee tekemään läheistä yhteistyötä TeliaSonera-konsernin 
maaorganisaatioiden kanssa varmistaakseen, että palvelut, verkot ja arkkitehtuuri ovat toimintakykyisiä myös 
tulevaisuudessa ja että ne ovat tietoturvallisia ja tuottavat lisäarvoa. TeliaSonera International Carrier (TSIC) 
kuuluu uuteen yksikköön. 
 
Anders Olsson on tehnyt pitkän ja menestyksekkään uran Tele2:ssa, missä hän aloitti johdon harjoittelijana 
vuonna 1997. Hän on sen jälkeen toiminut muun muassa Tele2 Italyn markkinointijohtajana, Tele2 
Germanyn toimitusjohtajana ja Keski-Euroopan ja Benelux-maiden markkinoista vastaavana aluejohtajana. 
Hän on viimeksi vastannut Tele2-konsernin myynnistä, markkinoinnista, kansainvälisestä verkkokapasiteetti-
liiketoiminnasta, tuotehallinnasta, asiakastoiminnoista ja asiakastuesta. Viimeisimmässä organisaatio-
muutoksessa hänet nimitettiin strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi. 
 
Anders Olsson aloittaa tehtävässään TeliaSonerassa viimeistään 8.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran 
internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB. 
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