
Summering – 10 skäl att investera i Tele5

  1. Nya tidens telefoni = marknadsledande företagstelefoniutbud 
  2. Tidig aktör på mycket snabbväxande marknad
  3. Kunder över hela Sverige redan idag
  4. Stark förändringsvilja bland kunder
  5. Tekniskt generationsskifte skapar möjligheter
  6. Rätt timing både för kunder och investerare
  7. Avskriven, delvis patentsökt teknik ger låga kostnader och 
      egen värdeaddering
  8. Svarta siffror redan, stor potential
  9. Styrelse och Ledning med lång erfarenhet
10. Lättexporterat koncept

Figuren till vänster visar tillväxtmarknaden 
för högvärdestjänster inom telefoni med 
fokus på webbaserade företagsväxlar, 
röststyrning och IP-telefoni.

Källa: IDC, Datamonitor, företagets uppskattning

Företagstelefoni – marknad i förändring

På 90-talet genomgick Telecom-marknaden en politisk avregler-
ing som skapade möjligheter för nya aktörer som Tele2. Det var 
en banbrytande utveckling på många sätt, men idag är även den 
historia. Vi går nu in i ännu en förnyelsefas, en teknisk avreglering,
som blivit möjlig genom Internet, IP-telefoni och taligenkännings-
teknik. Längst fram i den processen ligger Tele5.

Konkurrenskraftiga tjänster – låga kostnader

När allt fl er företag och privatpersoner nu går över till ny kostnads-
effektiv teknik fi nner man i Tele5 en partner med en färdigutveck-
lad och avskriven plattform för virtuella växlar, röststyrda tjänster 
och IP-telefoni. Vi kan därmed leverera marknadens främsta 
tjänster inom företagstelefoniområdet. 
 I motsats till våra konkurrenter har vi ingen teknologisk eller 
ekonomisk ballast. Det gör att vi kan hålla mycket låga priser.  På 
så sätt har vi vunnit marknadens respekt och fått kunder över hela 
Sverige. Samtidigt kan våra tjänster med lätthet exporteras – som 
tjänst direkt över nätet eller som mjukvara till lokala operatörer. 
Förhandlingar om detta pågår.

Framgångsfaktorer

Tele5 är väl positionerat för att leverera tjänster som siktar högst 
i värdekedjan, var vi än etablerar oss. Till att börja med kräver 
användningen av våra tjänster inga som helst investeringar för 
kunderna. Varken i hårdvara, mjukvara eller växelsystem. Allt är 
virtuellt, eller webbaserat om du så vill. Uppstartskostnaden för 
kunden blir alltså obefi ntlig. Trots det får de bättre funktionalitet 
och till en mycket låg månadskostnad. De som utnyttjar vår 
IP-telefoni sänker dessutom sina samtalskostnader. Sammantaget 
ger detta en låg införsäljningströskel.
 Vidare pågår en omfattande utfasning av äldre företagsväxel-
system. Företagen står därmed inför beslut om vilka system som 
ska ersätta de gamla. Även timingen talar alltså till Tele5s fördel. 
 Vår färdigutvecklade plattform och nya affärsmodell gör oss 
mindre känsliga för ”priskrig”. Större operatörer har en lång start-
sträcka innan de kan konkurrera, då utveckling och lansering av 
ny teknik slår ut äldre telefonisystem och affärsmodeller som de 
helt lever av idag
 Bolagets ledning och styrelse har mycket stor erfarenhet av 
affärsutveckling inom IT och Telecom, och hade i fl era fall ledande 
positioner vid den förra, politiska, avregleringen.

Var med från början. Investera i nya tidens telefoni.

Emissionsvillkoren i korthet

Anmälningstid      18 april – 16 maj 2005
Emissionskurs     10 kronor
Likviddag     23 maj 2005
Beräknad notering på NGM    Juni 2005

Anmälningssedel skickas till

Aktiesparinvest
Emission
113 89 Stockholm
Fax 08-506 517 01

Prospekt och anmälningssedel kan laddas ned från 
www.tele5.se eller beställas direkt från bolaget på

Tele5 Voice Services AB (publ)
Mörby Centrum
182 31 Danderyd
info@tele5.se

Obs! Glöm inte att ange 
namn och adress

*Källa IDC respektive Datamonitor.
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