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Kära aktieägare och övriga gäster
Ni är varmt välkomna till Telia Companys extra bolagsstämma.
Denna bolagsstämma skiljer sig en hel del från våra ordinarie
bolagsstämmor – vi har bara ett enda beslut att ta ställning till och det är
val av ny styrelse ordförande.
Innan jag förklarar denna stämma för öppnad – vill jag gärna adressera
Er aktieägare.

Telia Company är idag 2019 ett helt annat företag än när jag tillträdde
som ordförande för TeliaSonera 2013. Det är också ett helt annat företag
än det Telia som blev börsnoterat år 2000 och naturligtvis ett helt annat
bolag än det som på sin tid var Televerket. Företaget har funnits i olika
former under 170 år och har en mycket stolt historia dock med vissa
undantag.
Sedan 2013 har företaget ändrats från grunden – expansionsstrategin i
Eurasia med flera länder har i princip avslutats – endast Moldavien
återstår. Denna strategi drevs på från många håll, tillväxt och högre vinst
lockade, utan att vare sig ägare eller ansvariga på bolaget insåg riskerna
eller rustade bolaget kompetensmässigt. Man insåg heller inte behovet
av ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Det har tagit Telia flera år att
reparera den skadan.

Vi har gemensamt gjort om och strävat efter att göra rätt. Vi har varit
uthålliga, vilket var nödvändigt, men också otåliga att komma i mål med
ett flertal mycket komplicerade processer. Jag är stolt över att Telia på
ett klokt och affärsmässigt sätt klarat sig ur den svåra situation som
bolaget hade försatt sig i. Jag kan också vittna om att det varit
känslosamt att lämna bolag med tusentals anställda och kunder som hade
en förhoppning om att Telia skulle innebära en trygghet och förändring.

Visst hade vi alla önskat att avslutandet av Eurasia hade kunnat
genomföras snabbare, men vi har lärt oss att det kostar att göra fel, och
den här gången fick det inte bli fel. Jag står till fullo för det vi har
genomfört och tror att de beslut vi fick ta har varit det bästa för företaget
och därmed för er aktieägare. Jag vill idag på min sista dag som
styrelsens ordförande rikta ett stort tack till vår tidigare vd Johan
Dennelind och alla Er andra inom Telia Companys styrelse, ledning och
många medarbetare som gjorde detta mycket svåra, möjligt. Känn Er för
alltid mycket stolta för vad ni åstadkommit – utan Er insats hade inte
Telia Company varit det bolag det är idag.

Beslutet att lämna Eurasia var en naturlig följd av den strategi vi lade
fast redan 2014 – att bli ledande i Norden och Baltikum – att bli den nya
Generationens telekombolag - genom att fortsatt satsa på kärnan i
verksamheten, att vara världsbäst vad gäller uppkoppling genom våra
nät– men kombinerat med att utvidga vår affärsmodell -anpassa oss till
kundernas önskemål i den nya digitaliserade världen. Bland annat
innebar det att satsa på TV och innehåll. Vi har från första början varit
mycket tydliga med denna strategi.

Den pågående digitaliseringen och den tekniska utvecklingen kräver, i
vår bransch som i de flesta andra branscher att företag förändras i
grunden. Den förändring av Telia Company som skett sedan 2013 har
varit genomgripande.
Ett tydligt bevis på det är att vi har sålt tillgångar för 52 miljarder och
köpt tillgångar för cirka 50 miljarder, innebär att 58 transaktioner många
i miljard klassen har genomförts under dessa år. En sådan struktur
förändring inom ett företag på så kort tid är relativt unikt.
Av de förvärv vi gjort vill jag lyfta fram vår expansion i Norge – där är
Telia idag en mycket starkare utmanare till Telenor. Det har skett genom
förvärvet av Tele2:s norska mobil verksamhet 2014 och förra året köp
av TDC:s verksamhet GET. Två stora affärer som har givit Telia en bra
position i Norge.

Glädjande nog efter en mycket lång process blev vårt förvärv av Bonnier
Broadcasting godkänt av EU kommissionen för två veckor sedan. I nästa
vecka kommer transaktionen att avslutas och TV4, C More och MTV
blir en del av Telia Company. Genom denna affär bryter vi helt ny mark
och lever upp till den strategi som vi la fast för flera år sedan. Ett nytt
Telia växer nu fram. En enig styrelse och ledning har, trots att det blåst
rätt hårt stundtals, stått upp för sin övertygelse om att detta förvärv är
helt rätt, det ger Telia möjlighet att stärka sitt kunderbjudande vilket i
sin tur medför att Telia Company blir ett starkare och mer framgångsrikt
företag.

Men det räcker inte att bara köpa och sälja bolag - internt på Telia pågår
för närvarande en genomgripande transformation av verksamheten. Det
införs nya arbetssätt och integrering mellan våra länder för att skapa
gemensamma effektiva system och processer. Telia måste helt enkelt bli
mer snabbfotat.
Gamla system och gammal teknik fasas ut, digitalisering och ny teknik
fasas in.
Resultaten börjar bli synliga men kommer inte slå igenom fullt ut förrän
de närmaste åren.

Ansvarsfullt och hållbart företagande är idag en självklar del av Telias
vision och strategi. Hållbarhetsfrågorna engagerar hela bolaget och är en
del av den kulturförändring som företaget genomgått. Vi har etablerat
tuffa mål vad gäller klimatpåverkan – 2030 skall Telia vara klimat
neutralt i hela värdekedjan. För att det skall ske måste alla bidra i stort
och i smått. Viljan och engagemanget är stort bland våra 20 000
medarbetare.

Avgörande för om man lyckas med förändringsarbete i företag är
ledarskapet och att man förmår att skapa en tro och tillit bland alla de
som arbetar i företaget. Förändring är ett lagarbete, kan inte
åstadkommas av några få personer, det kräver långsiktighet. Det tar
dessvärre tid att förändra i stora organisationer, därför måste man tro på
sin sak och arbeta målmedvetet, annars kommer man inte framåt. Som
ledare måste man lyssna, ta till sig kritik, vara tillräckligt flexibel och
justera när så behövs, men man måste förena det med att ha en stark inre
kompass och hålla en tydlig huvudriktning om vad man vill uppnå.. Och
inte minst, kanske det mest avgörande, måste man utöva sitt ledarskap
med empati, mod och integritet. Man får inte börja vackla när det blåser.
Denna syn på ledarskap har varit min ledstjärna under lång tid i
näringslivet. Den är inte alltid lätt att leva upp till.

Jag har haft en fantastisk berikande tid på Telia Company, mycket tack
vare alla Er som arbetar på företaget - jag känner mig stolt över vad vi
gemensamt åstadkommit. Jag önskar Telia och alla dess medarbetare ett
varmt lycka till framöver.
Telia kommer för alltid finnas i mitt hjärta.
Telia går nu in i en ny spännande fas. Med Bonnierförvärvet finns en ny
plattform att jobba vidare från. Jag lämnar strax med varm hand över
ordförandeskapet till Lars Johan Jarnheimer. Jag önskar Dig och så
småningom vår redan nyutnämnda VD Allison Kirkby lycka till med
alla framtida möjligheter och utmaningar. Ta väl hand om detta fina
bolag!
Med dessa ord förklarar jag Telia Companys extra Bolagsstämma 2019
för öppnad.

