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1.
Budgiver ejes med 50 % af TeliaSonera Mobile Holding AB, 50% af Telenor A/S og 0%
Komplementarselskabet af 14. Juni 2011 A/S. TeliaSonera Mobile Holding AB, Telenor A/S er således
forbundne personer pga. ejerskab af og kontrol med budgiver (ref. Energistyrelsens beslutning af 28. juni
2016 om 1800 MHz-auktionen – nedenfor ”Beslutningen” – punkt 99, litra a). Telia Company AB (tidligere
TeliaSonera AB), Telenor Danmark Holding A/S, Telenor Mobile Holding AS, Telenor ASA er forbundne
personer jf. punkt 99, litra a-e.
Figur 1 angiver udtømmende, hvem der har deltagelse i budgiver og med hvilken andel, hvorefter de i
figuren viste forbundne personer tillige er tilknyttede, hvor andelen er angivet med 20% eller mere.
Tilknyttede personer er således selskaberne, Telenor A/S, Telenor Danmark Holding A/S, Telenor Mobile
Holding AS og Telenor ASA, samt TeliaSonera Mobile Holding AB og Telia Company AB (tidligere
TeliaSonera AB). Budgiver bekendt er ingen af de angivne forbundne personer samtidigt tilknyttet person i
relation til nogen anden budgiver.

Telia Company AB

Figur 1: TT-Netværket P/S’ ejerforhold

2.
Liste A og B er udtømmende lister, som viser de forbundne personer i henholdsvis Telenor gruppen og Telia
Company gruppen. Telenor A/S og TeliaSonera Mobile Holding AB er som anført ovenfor forbundne
personer pga. ejerskab og kontrol, mens de øvrige selskaber er forbundne personer, fordi de kontrolleres af
Telia Company AB eller Telenor ASA (ref. Punkt 99, litra d).
Herudover bemærkes, at fordi Telia Company AB kontrollerer Telia Nättjänster Norden AB (som er
mobiloperatør i Danmark), kontrollerer Telia Company AB en mobiloperatør og bliver dermed selv
definitorisk
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mobiloperatør (ref. Beslutningens punkt 104). Som yderligere følge heraf bliver de forbundne personer også
selv mobiloperatører, fordi de kontrolleres af Telia Company AB som kontrollerer en mobiloperatør.
3.
Særligt om Telia Company AB’s ejerskabsforhold kan det oplyses, at den svenske stat aktuelt ejer 37,3 % af
aktiekapitalen i selskabet, mens den finske stat ejer 3,2 % af selskabets aktiekapital. Den resterende del af
aktiekapitalen ejes af private og institutionelle investorer.
Hverken den svenske eller finske stat har hver især kontrol med Telia Company AB. Begge staterne er
imidlertid forbundne personer med budgiveren, da de hver især har en substantiel deltagelse i Telia
Company AB og gennem bestyrelsesmedlemskab i Telia Company AB besidder fortrolig information om
budgiveren (ref. Beslutningens punkt 99, litra c). Den svenske stat er herudover tilknyttet person (ref.
Beslutningens punkt 107). Budgiver bekendt er ingen af staterne forbundet person med en anden budgiver
og den svenske stat er ej heller tilknyttet person med en anden budgiver. Ingen af staterne er anført i Liste B.
For god ordens skyld kan budgiver oplyse, at de finske og svenske stater hverken i kraft af
aktionæroverenskomst, anden aftale eller de facto må anses for at kontrollere Telia Company AB i
fællesskab (ref. Energistyrelsens beslutning, punkt 103).
For så vidt angår Telenor ASA kan det oplyses, at den norske stat besidder en ejerandel på 54% og
kontrollerer selskabet. Ingen anden aktionær besidder aktiebeholdninger større end 5%.
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