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TeliaSonera sells NextGenTel to Telio
TeliaSonera has signed an agreement to divest its Norwegian subsidiary NextGenTel to Telio, a
company listed on the Oslo Stock Exchange. The sales price is NOK 601 million (approximately SEK
700 million) on a cash and debt free basis (enterprise value).
TeliaSonera acquired NextGenTel in 2006 and the company has operated as a subsidiary in the TeliaSonera
group. For the first nine months of 2012, the company reported revenues of NOK 693 million and an EBITDA
excluding non-recurring items of NOK 118 million.
Following a strategic review of the operations, TeliaSonera has concluded that NextGenTel does not
constitute the appropriate platform to compete successfully in the Norwegian broadband market. Malin
Frenning, President Business area Broadband Services comments: “After careful evaluation of our options
for NextGenTel, we have decided to prioritize other parts of our business where we believe we can achieve
higher returns. TeliaSonera will continue to serve the customers in Norway through its mobile brands
NetCom and Chess.”
Handelsbanken Capital Markets has acted as financial advisor to TeliaSonera. The agreement is subject to
approval from authorities. TeliaSonera will receive NOK 531 million in cash upon closing with the remaining
consideration of NOK 70 million is to be paid in the form of Telio shares. TeliaSonera will recognize a loss of
SEK 1.6 billion in the fourth quarter of 2012 from the write-down of goodwill.

TeliaSonera AB discloses the information provided herein pursuant to the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish Financial
Instrument Trading Act. The information was submitted for publication at 8 a.m CET on December 20, 2012.

For more information, please contact the TeliaSonera press office + 46-771 77 58 30,
press@teliasonera.com, visit our Newsroom or follow us on Twitter @TLSN_Media.

Forward-Looking Statements
Statements made in the press release relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections
are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and
depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those
expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of TeliaSonera.

TeliaSonera provides network access and telecommunication services in the Nordic and Baltic countries, the emerging
markets of Eurasia, including Russia and Turkey, and in Spain. TeliaSonera helps people and companies communicate
in an easy, efficient and environmentally friendly way. Our ambition is to be number one or two in all our markets,
providing the best customer experience, high quality networks and cost efficient operations. TeliaSonera is also the
leading European wholesale provider with a wholly-owned international carrier network. In 2011, net sales amounted to
SEK 104 billion, EBITDA to SEK 36.9 billion and earnings per share to SEK 4.20. The TeliaSonera share is listed on
NASDAQ OMX Stockholm and NASDAQ OMX Helsinki. Read more at www.teliasonera.com.
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TeliaSonera säljer NextGenTel till Telio
TeliaSonera har tecknat ett avtal om försäljning av sitt norska dotterbolag NextGenTel till Telio, ett
bolag noterat på Oslobörsen. Försäljningspriset är 601 MNOK (cirka 700 MSEK) på kassa- och
skuldfri bas.
TeliaSonera köpte NextGenTel 2006 och bolaget har bedrivit sin verksamhet som ett dotterbolag inom
TeliaSonerakoncernen. För niomånadersperioden 2012 redovisade de intäkter om 693 MNOK och EBITDA
före engångsposter uppgick till 118 MNOK.
TeliaSonera har efter en utvärdering kommit fram till att NextGenTel inte har en tillräckligt stark plattform för
att konkurrera framgångsrikt på den norska bredbandsmarknaden. Malin Frenning, Chef affärsområde
Bredbandstjänster kommenterar: – Efter en noggrann genomgång avseende våra möjligheter för
NextGenTel, har vi beslutat att prioritera andra delar av vår verksamhet där vi bedömer att vi kan få högre
avkastning. TeliaSonera kommer fortsättningsvis att erbjuda kunderna i Norge sina tjänster via de mobila
varumärkena NetCom och Chess.
Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare till TeliaSonera. Avtalets slutförande är
beroende av godkännande från myndigheter. TeliaSonera erhåller i samband med affären 531 MNOK
kontant och återstående belopp om 70 MNOK i form av Telioaktier. TeliaSonera kommer att redovisa en
förlust på 1,6 GSEK i det fjärde kvartalet 2012 till följd av nedskrivning av goodwill.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december, 2012 kl 08.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com
besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är
framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller
är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika
väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i
Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera
på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda
den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande
europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder
SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.

