
 

  
  

  

 

  

 
VD-tal TeliaSonera Årsstämma, 27 April 2006 
 
Anders Igel, VD och Koncernchef  
 
 
Mina damer och herrar. Ärade aktieägare. 
 
Det känns väldigt roligt att vara här idag och att kunna visa upp de resultat vi har gjort 
och den framtidstro vi har. 
 
Vi kan vara stolta över allt det vi har åstadkommit tillsammans i koncernen. 
 
Jag kan lova att det är ingen dans på rosor i den här branschen. 
Vi möter en väldigt tuff konkurrens. Att behålla vår marknadsledande position 
samtidigt som vi gör ett rörelseresultat på över 20 miljarder kronor för 2005 tycker jag 
är väldigt starkt. 
 
På en annan stämma i ett annat stort svenskt bolag bjöds det på underhållning i mobilen 
med artister. Jag tänker inte bjuda på någon underhållning här, men väl visa på några 
interiörer från verkligheten. 
 
Här står jag och vår finansdirektör Kim Ignatius. Vi är på besök i vår verksamhet i 
Azerbadjan och är ute och gör PR för koncernen. 
Bilden tog vi med hjälp av en mobiltelefon, sen skickade vi bilden som ett MMS till 
Stockholm och bara några minuter senare publicerade vi bilden på vårt intranät. 
En fingervisning om vad vi kan åstadkomma med telekom. 
 
Alla de här länderna i Eurasien bildar ett enormt kundunderlag, vi har över 6 miljoner 
kunder i Kazakstan, Azerbadjan, Georgien och Moldavien och faktum är att så mycket 
som en tredjedel av vårt rörelseresultat kommer härifrån och från Ryssland och Turkiet. 
Det här är alltså en stor verksamhet. 
 
Så det är helt uppenbart att det inte finns några gränser för tillväxt i den här branschen. 
Och nu talar jag inte bara om de här länderna, utan vad vi kan åstadkomma med 
telekom överhuvudtaget. 
 
Att det går litet trögt med tillväxten i västvärlden i vår bransch just nu, betyder inte att 
livet för en teleoperatör går mot sitt slut.  
 
Se här vilken utveckling vi haft i mobiltrafiken de senaste tre åren. 
 
Den har det senaste åren vuxit med 18% per år. På samma sätt är det med bredband där 
vi haft en kundtillväxt på 40%. 
Och varför skulle inte alla som har vanlig fast telefoni idag inte vilja ha bredband? 
 



 

  
  

  

 

 
 

Vi vet ganska väl hur framtiden kommer att se ut och varifrån tillväxten kommer.  
En värld där mobilitet är nyckelordet. 
En värld där bredband kommer att finnas i alla hushåll och hos alla företag. 
En värld där vi kan leverera innehåll i form av TV, musik, e-post och annat både i 
mobilen och över bredband. 
En värld där vi i många fall har tagit över driftsansvaret för röst- och datatrafiken inne 
på företagen. 
 
Tillväxten drivs av att vi finns överallt i samhället. Vi kommer nu att gå in på för oss 
delvis nya områden och det är det som är så spännande. 
 
Låt mig få visa upp en av de absolut senaste nyheterna i gränslandet mellan 
mobiltelefoni och Internet. 
 
Jag har här i min hand något som ser ut som en vanlig mobiltelefon, men är i 
verkligheten mer än det. Det är en telefon som kan göra två saker – ringa via det 
vanliga mobilnätet OCH ringa via ett vanligt trådlöst nätverk hemma som är anslutet 
till bredband hemma. Och med en sömlös automatisk övergång mellan dem.  
 
Vad vinner våra kunder på detta? Enkelhet. De får EN telefon, EN räkning, alla 
telefonnummer lagrade på ett ställe och slipper hålla rätt på hur olika telefoner 
fungerar. Dessutom kan de ringa billigare via bredbandet hemma. 
 
Den här tjänsten kommer vi att lansera snart i Danmark. 
 
Hur det gick resultatmässigt 2005 kan ni läsa om i årsredovisningen. 
 
Låt mig bara betona att vi gjorde ett väldigt starkt rörelseresultat på över 20 miljarder 
kronor, och att vi hade en tillväxt på över sju procent. 
Samtidigt befäste vi i en väldigt tuff konkurrens våra ledande marknadspositioner på 
alla våra marknader. 
 
Vi är stolta över det här resultatet men det gick faktiskt ännu bättre det första kvartalet i 
år. Tillväxten var fortfarande god, 6%. Marginalen ökade med 2 procentenheter och 
kvartalets rörelseresultat översteg 6 miljarder kronor.  
 
Och det bästa av allt var att alla enheter bidrog till resultatförbättringen. Jag måste nog 
närmast dämpa förväntningarna något. Det här var ett bra kvartal.  
 
Vi befinner oss mitt i en enorm omställning i telekombranschen – här gäller det att 
hänga med. 
Vi vet vad vi gör och vad som behöver göras framöver. 
Att våga satsa på mobila och internetbaserade tjänster som har framtiden för sig och att 
successivt våga gå ur det gamla. 
 



 

  
  

  

 

 
 

Vi har gått en lång väg från det gamla statliga monopolet till att vara det ledande 
företaget i en av de mest konkurrensutsatta branscherna som finns idag  
Det har också skett enormt mycket bara sedan 2002 när Telia och Sonera gick samman  
* Idag är vi ett internationellt företag med verksamhet i 13 länder 
 
2002 kom var tredje intäktskrona från mobilverksamhet.  
* Idag är det varannan. 
 
2002 hade vi knappt 40 miljoner kunder.  
* Idag har vi 84 miljoner kunder- alltså mer än dubbelt så många. 
 
2002 debatterade vi om 0.5 Mbit var riktigt bredband 
* Idag levererar vi 24Mbit via koppartråd. 
Och vi har 1.6 miljoner bredbandskunder. 
 
Tänk er att samtidigt byta ut merparten av produkterna, som en konsekvens ställa om 
större delen av produktionsapparaten, växla kompetens för att klara det nya och 
samtidigt fortsätta att tjäna pengar. 
 
Vilka andra branscher klarar det? 
 
Vi var tidigt på det klara med att vi skulle ta ledningen i den här omdaningen och var 
faktiskt först ut med visionen om enkelhet för våra kunder. 
Telefonen som jag tidigare visade bara ett exempel på vad vi menar med enkelhet.  
 
Det ställs alltså stora krav på vår organisation och på kompetensväxling och vi är 
beredda att ta hand om vår personal och hjälpa dem. 
Den viktigaste kompetensen som vi måste förstärka i bolaget är marknadsföring och 
kommersiellt agerande, men vi måste också förbättra vår förmåga att leda i en tid av 
förändring. 
 
Går vi tillräckligt fort fram..? Svårt att bedöma… Men här gäller det att både vara 
realist och att trycka på. Att vi går framåt, det står klart 
 
Det gäller att tillsammans med vår personal genomföra förändringarna, och låta 
kundernas behov och affärsmässighet styra våra beslut. 
 
Det betyder att inte rusa iväg och göra investeringar bara för teknikens skull. 
 
Så ska vi fortsätta att tjäna pengar. 
 
Och pengar har vi tjänat, vilket gjort att TeliaSonera idag står finansiellt mycket starkt. 
Och starka ska vi vara. 
 



 

  
  

  

 

 
 

TeliaSonera verkar idag på en marknad där affärer och företagsförvärv sker väldigt 
snabbt. Det gäller att ha en styrka och finansiell flexibilitet som gör att vi kan agera och 
kan agera snabbt.  
 
Det är också styrelsens bedömning. Styrelsen har adresserat utdelningspolicyn och har 
för avsikt att utöver ordinarie utdelning föreslå ytterligare årliga kapitalåterföringar till 
aktieägarna.  
 
Detta kommer att prövas varje år av styrelsen som kommer att bedöma kassaflöden och 
investeringsplaner.  
 
Med nuvarande bedömning förväntas de ytterligare återföringarna ligga i nivå med 
dagens. 
 
Den senaste tiden har aktien haft en god utveckling. Det är naturligtvis tillfredsställande 
för oss som är aktieägare i TeliaSonera. Något som också är tillfredsställande är att vi 
kan fortsätta att föreslå en utdelning som ligger i särklass och som gör TeliaSonera-
aktien till en av de mest högavkastande aktierna i branschen. 
 
Stora ansträngningar har gjorts under förra året och det första kvartalet.  
Jag skulle vilja rikta ett tack till alla i bolaget. Och också ett särskilt tack till Er 
aktieägare för det förtroende ni visar TeliaSonera.  
 
Jag kan lova en sak:  
Jag och mina kollegor kommer att fortsätta att göra vårt yttersta för att förvalta detta 
förtroende. 
 
Tack för er uppmärksamhet 
 


