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Solid første halvår for Telia Norge
Telia Company presenterer i dag resultater for andre kvartal 2021, inkludert
tall for Telia Norge.
Kommentarer til Telia Norge sitt resultat fra adm.dir. Stein-Erik Vellan:
1 av 4 innbyggere i Norge har nå tilgang til 5G fra Telia
- Vi i Telia har tatt mål av oss å være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett.
Allerede nå har rundt 1,3 millioner nordmenn tilgang til 5G, og vi er sikre på
at vi innen året er omme vil nå målet vårt som sier at halvparten av Norges

befolkning skal ha tilgang til 5G der de bor. Det er bare litt over ett år siden
vi åpnet 5G-nettet i Norge så dette går raskt, sier Vellan.
Telia la nylig frem sine 5G planer for neste halvår, og nå står over 50 nye byer
og kommuner i Innlandet og Viken for tur, deriblant Elverum, Hamar,
Kongsvinger, Lillehammer, Ringsaker, Trysil, Fredrikstad, Halden, Indre
Østfold, Moss og Sarpsborg.
- Jeg må samtidig få uttrykke stolthet over alle våre ansatte for det som har
vært et krevende år med hjemmekontor for de aller fleste og permitterte
ansatte i butikker som har vært stengt. Den innsatsen hver og en har lagt inn
viser virkelig at vi med rette kan kalle oss Norges største utfordrer. Samtidig
må jeg si at jeg gleder meg veldig til vi alle kan samles igjen, og til kontorene
våre igjen summer av liv, fortsetter Vellan.
Andre viktige begivenheter i andre kvartal var lansering av private mobilnett
for virksomheter som første aktør i Norge, mange nye store og små avtaler i
bedriftsmarkedet med blant annet Posten og NRK, Telia vant HR Norges
kompetansepris for 2021, OneCall stakk av med seieren i Norsk
Kundebarometer med Norges mest fornøyde mobilkunder, samling av
smarthjem-satsingen i Futurehome og fortsatt full utrulling og modernisering
av fastnett til stadig flere kunder.
Kundevekst gir solid økonomisk resultat
De økonomiske resultatene for andre kvartal viser vekst på både
mobilabonnement- og fastnettsiden sammenlignet med samme kvartal året
før samt kundevekst sammenlignet med foregående kvartal.
- Totalt sett leverer vi et solid økonomisk resultat i det som kan
karakteriseres som en krevende coronatid. Vi ser økt kundevekst som igjen gir
økte inntekter fra egne kunder. Vi merker selvsagt bortfallet av
roaminginntekter på grunn av lavere utenlandsreisevirksomhet blant våre
kunder samt reduserte inntekter fra grossistvirksomheten, men dette
kompenseres med kunde- og inntektsvekst samt solid kostnadskontroll og
flere avdempende aktiviteter på kostnadssiden. Vi er godt forberedt til å
fortsette å utfordre i andre halvår til beste for våre kunder, og vi kan love at
det vil komme flere spennende kundenyheter i tiden fremover, avslutter
Vellan.

Finansielle nøkkeltall Telia Norge andre kvartal 2021:
Telia Norge, MNOK

Q220 Q320 Q420 Q121 Q221

Mobile Service revenues 1 909 2 006 1 964 1 841 1 872
Fixed Service revenues

895

901

897

908

902

Total net sales

3 339 3 457 3 514 3 355 3 325

EBITDA, adjusted

1 556 1 688 1 594 1 564 1 521

Margin, %

46,6% 48,8% 45,4% 46,6% 45,8%

Subscriptions ('000)
Mobile

2 265 2 265 2 247 2 262 2 277

Fixed telephony

44

44

40

37

35

Broadband

460

461

469

480

483

TV

475

471

469

468

477

Mobile post-paid

266

277

273

267

269

Mobile pre-paid

138

151

150

136

143

Mobile blended

247

259

256

250

252

Broadband

236

231

233

244

243

TV

282

293

288

287

282

ARPU

-Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk
infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett,
mobil og smart hjem-teknologi.
Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere
jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle
hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.
Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale

økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for
dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.
Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi
har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.
Vi er Telia. Norges største utfordrer.
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