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Bästa aktieägare, 

TeliaSoneras utveckling är stark. 2009 var ett tufft år i världsekonomin, med låg eller till och med 
negativ tillväxt på många marknader. Trots det rapporterade vi det högsta rörelseresultatet i 
företagets historia. 

Tack vare att vi har verksamhet på både mogna marknader och tillväxtmarknader, lyckades vi 
behålla intäkterna, i lokala valutor, oförändrade under 2009 – medan många av våra konkurrenter 
rapporterade vikande försäljning.  

EBITDA-resultatet ökade med 11 procent och EBITDA-marginalen förbättrades till 33,6 procent. 
Rörelseresultatet förbättrades med 6 procent, trots märkbart lägre vinster i våra intressebolag - 
Turkcell och Megafon.  

Vi har drivit effektiviseringsåtgärder och varit återhållsamma med investeringar, vilket resulterade i 
att kassaflödet ökade med hela 50 procent. 

Men speciellt viktigt är att vi lyckats bryta trenden av kontinuerliga kostnadsökningar.  

Samtidigt som vi har genomfört effektiviseringsåtgärder – och de har varit tuffa för många av våra 
medarbetare – ser vi att engagemanget bland personalen stärks. 
För andra året i rad steg resultatet i vår medarbetarundersökning och 2009 nådde vi den högsta 
nivån sedan vi började mäta, år 2004. Det gör oss riktigt stolta och glada.  

För 2010 är vi försiktigt optimistiska, även om vissa marknader – framförallt de baltiska – är fortsatt 
märkbart påverkade av lågkonjunkturen. Vår prognos för i år är en något högre nettoomsättning 
och EBITDA-marginal än för 2009 samtidigt som vi fortsätter investera för framtida tillväxt. 

När jag blev koncernchef i TeliaSonera 2007, identifierade vi fem fokusområden – för att senare 
lägga till ett – så de blev sex. Nu kan vi bocka av några av dem. Vår enhet för företagsförsäljning 
är väl etablerad, vi är mitt uppe i migreringen till ip-baserade tjänster och vi fortsätter att växa i 
Eurasien.  

Därför har vi medvetet reducerat antalet fokusområden till tre. Dem kommer vi att leva med under 
många år framöver – och de omfattar alla våra affärsområden. 

• Det första är att skapa ett tjänsteföretag i världsklass och leverera en överlägsen 
kundupplevelse 

• Det andra är att säkerställa en hög kvalitet i våra nät, fasta såväl som mobila 

• Och det tredje är att ha en kostnadseffektiv organisation 

Att ha nät med god täckning och kapacitet och en kostnadseffektiv organisation är att betrakta 
som hygienfaktorer. Vi måste ha dem för att vara framgångsrika - men de gör oss inte automatiskt 
till vinnare. 

Att leverera en överlägsen kundupplevelse, ger nöjda kunder och bygger lojalitet. Det är dessutom 
mycket svårt att kopiera och kommer att vara den viktigaste faktorn som avgör vilken operatör som 
blir mest framgångsrik. 
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Utöver våra tre fokusområden är det viktigt att TeliaSonera ligger i framkant med att tillämpa ny 
teknologi och erbjuda våra kunder nya tjänster som I-phone, Spotify och 4G.   

Vi leder utvecklingen inom mobilt bredband. I december 2009 invigde TeliaSonera världens första 
kommersiella 4G nätverk i de centrala delarna av Stockholm och Oslo. I slutet av det här året 
kommer vi att täcka 25 svenska städer och semesterorter och fyra norska städer. 

4G är den snabbaste mobilteknologin på marknaden, med hastigheter som är upp till tio gånger 
högre än dagens turbo-3G. 4G kommer att innebära nya möjligheter för våra kunder att använda 
och ta del av tjänster som kräver snabb respons, höga överföringshastigheter och stor kapacitet, 
till exempel högupplöst tv-sändning via webben, omfattande online spel och webbkonferenser via 
bärbara datorer. 

I Norden och Baltikum har vi ledande marknadspositioner på relativt mogna marknader. Här ligger 
utmaningen i att sälja mer tjänster till befintliga kunder och dra fördel av den ökande efterfrågan på 
mobil data och därmed bandbredd – samtidigt som vi upprätthåller lönsamheten. 

Eurasien är vår tillväxtmotor – mobilpenetrationen är lägre och tillgången på fasta nätverk 
begränsad. Vår målsättning är att inte bara växa med marknaden utan också att ta 
marknadsandelar. Dessutom tror vi att tillväxten av mobilt data kommer att ge oss ytterligare 
framtida tillväxtmöjligheter. 

I länder där demokrati inte råder, så som är fallet i många av länderna i Eurasien, är 
telekommunikation, tillgång till telefoni, e-mail och internet ett av de viktigaste verktygen för ökad 
öppenhet och dialog.  

Vår strategi är också att utöka vår verksamhet i Eurasien genom att dels öka ägandet i de 
verksamheter vi inte äger i sin helhet och dels att göra kompletterande förvärv på befintliga 
marknader, samtidigt som vi selektivt söker investeringsmöjligheter på nya marknader, i regionen. 

I oktober 2009 slutförde vi framgångsrikt kontanterbjudandet i Eesti Telekom och i januari i år fick 
vi full kontroll över bolaget. Vi ökade också ägandet i TEO LT och bidrog samtidigt till ett ”börsrally” 
i Estland och Litauen. I februari i år ökade vi vårt ägande i UCell, som 2009 gick från att vara den 
tredje största operatören i Uzbekistan till att ta andraplatsen. 

De här företagsaffärerna understryker vår strategi att öka ägandet i våra kärninnehav. 

Vi har i många år försökt öka vårt ägande i både Turkcell och MegaFon och konsolidera dessa 
verksamheter. Det har tyvärr visat sig vara mycket svårt och vi har därför eftersträvat att stärka vår 
kontroll över bolagen och öka likviditeten i dessa tillgångar. 

I november tog vi ett första viktigt steg mot en lösning av det långvariga dödläget, genom en 
överenskommelse med ryska Altimo om att samla vårt ägande i ett gemensamt bolag.  

Det verkliga värdet av det här avtalet ligger i själva genomförandet. Det är beroende av att vi löser 
de legala tvisterna med Cukurova om ägandet i Turkcell och att vi får myndighetsgodkännanden i 
Turkiet och Ryssland. När dessa frågor har lösts, kommer ägarstrukturen och kontrollen i Turkcell 
och MegaFon att förbättras, liksom likviditeten i dessa tillgångar.  

Vi har fokuserat på att skapa en bolagsstyrning där samtliga stora aktieägare får goda möjligheter 
till inflytande utan att någon enskild aktieägare ensam kontrollerar den nya telekomkoncernen. 
Både Turkcell och MegaFon kommer att fortsätta agera som separata bolag. De är båda effektiva, 
professionellt skötta operatörer och synergierna mellan bolagen är begränsade. 
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Det kan komma att ta ett par år innan vi når slutresultatet, men det nya bolaget kommer att ha 
spännande framtidsutsikter och skapa värde för TeliaSonera och våra aktieägare. 

Med 2009 bakom oss lämnar vi också det första decenniet på 2000-talet. Under denna period 
expanderade TeliaSonera både på hemmamarknaderna och österut till nya marknader med 
växande befolkningar och låg mobilpenetration. 

Vi finns nu i 20 länder med fler än 48 miljoner abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna 
och nästan 100 miljoner i våra intressebolag. Det innebär att vi har tredubblat antalet abonnenter 
sedan Telia och Sonera slogs ihop i slutet av 2002. 

Under samma period har telekommunikationstjänster blivit ett basbehov för människor i deras 
vardagsliv. Samhället digitaliseras - vi är konstant uppkopplade mot internet, arbetar från många 
olika platser, utnyttjar e-handel, tar del av interaktiv underhållning och umgås via sociala nätverk. 

Lanseringen av snabbare 3G-tjänster för mobil kommunikation, bättre täckning och kapacitet i 
näten och utvecklingen av nya terminaler - till exempel datorer med inbyggda SIM-kort och mer 
avancerade och användarvänliga mobiltelefoner - har bidragit till denna trend. 

Konkurrensen i telekombranschen förändras. Hårdvaruleverantörer, som Apple och Nokia 
utvecklar applikationer och innehållstjänster. Leverantörer av mjukvara och sökmotorer för 
internet, som Microsoft och Google, utvecklar mobiltelefoner och applikationer.  

TeliaSoneras kärnverksamhet är - och kommer fortsatt vara - att erbjuda nätanslutning och 
telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, 
effektivt och miljövänligt sätt 

• när de vill 
• var de vill 
• och på vilken terminal de vill 
 

Vi är övertygade om att det framtida behovet av bandbredd kommer att vara så gott som omättligt. 
Förutsatt att priset är rätt, kommer kunderna att använda så mycket kapacitet som vi kan erbjuda. 

Färsk statistik från Ericsson visar att den mobila datatrafiken i världen för första gången passerat 
röstsamtalen i frågan om hur mycket kapacitet som utnyttjas av konsumenterna.  
 
Mätningar visar att datatrafiken har växt med 280 procent per år under de senaste två åren och 
prognoserna pekar på att trafiken kommer att fördubblas årligen under de kommande fem åren.  

Men, kommunikationen kommer inte enbart att vara mobil. Även de fasta näten kommer att 
behöva byggas ut för att möta efterfrågan. 

Idag har TeliaSonera anslutit 320 000 hushåll till fiber och i år räknar vi med att erbjuda ytterligare 
200 000 hushåll fiberanslutning. 

Detta innebär att vi i år ökar våra fiberinvesteringar i Sverige med omkring en miljard kronor 
jämfört med 2009. 

På lite längre sikt – närmare bestämt 2014 - strävar vi efter att kunna erbjuda 50 % av Sveriges 
hushåll tillgång till uppkoppling med en hastighet på över 100 Mbit per sekund. Därmed överträffar 
vi själva regeringens mål för 2015. Men, det förutsätter att vi har en reglering som säkerställer en 
rimlig avkastning på våra investeringar. 
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Att behovet av bandbredd är omättligt har två grundläggande konsekvenser: 

Den första är att de fasta näten kommer att förbli konkurrenskraftiga där det redan finns en 
infrastruktur. Fasta nätuppkopplingar är överlägsna de mobila för kommunikation mellan fasta 
punkter med flera användare – till exempel hem och kontor – vilket kräver höga hastigheter, hög 
tillförlitlighet och överföring av stora datavolymer. 

Den andra är att vi behöver utveckla vår affärsmodell, för att ta hand om den explosionsartade 
tillväxten av data, och säkerställa vår framtida lönsamhet.  

Vi ser framför oss att vi förflyttar oss i samma riktning som elbolag och liknande verksamheter - 
det vill säga tar en fast avgift för nätverksanslutningen och för varje efterfrågad tjänst som telefoni, 
bredband och iptv och därutöver en rörlig avgift som speglar användandet. 

Logiken bygger på att lågintensiva användare inte är beredda att subventionera högintensiva 
användare eller betala för tjänster de inte efterfrågar. 

Förutom att leverera en kundupplevelse i världsklass, är dessa våra främsta utmaningar när vi går 
in i det nya decenniet. 

TeliaSonera är ett väl positionerat och finansiellt starkt företag med motiverade och kompetenta 
medarbetare. Vi ligger i framkant med att tillämpa ny teknologi och erbjuda nya tjänster till ett 
ökande antal kunder.  Lägg därtill att såväl kundnöjdheten som medarbetar-engagemanget 
stärkts. Det gör mig övertygad om att vi har en ljus framtid. 

 

Tack! 

 

 

 
 


