VÅ R T F Ö R E TAG
Hur vi skapar värde

SÅ SKAPAR VI VÄRDE
Varje dag är Telia Company med och formar den digitala omvandlingen i Norden
och Baltikum. Våra produkter och tjänster har en avgörande roll i arbetet att lösa
nuvarande och framtida samhälls- och miljöutmaningar, men medför även risker
och skapar negativ påverkan. Vi utgår från våra intressenter för att förstå och
hantera både möjligheter och risker, och på så sätt säkerställa hållbar lönsamhet
och tillväxt.

43,6
Inköp
(GSEK)

LEVERANTÖRER

1 130
kton CO2-utsläpp
(scope 3)

Vi köper från leverantörer över hela jorden. Vår
modell för leverantörshantering möjliggör för
oss att hantera mindre leverantörer med hög
effektivitet och fokusera på kvalitativ samverkan
med strategiska leverantörer. Leverantörsuppförandekoden ställer tydliga krav på våra leverantörer när det gäller affärsetik, miljöansvar,
arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

SAMHÄLLE
It- och telekomlösningar är vitala delar av
modern infrastruktur, sammanflätade med de
flesta kritiska samhällsfunktioner. Men våra
system och tjänster kan användas i potentiellt
skadliga syften, som att dela övergreppsmaterial på barn på nätet. Att driva och utveckla våra
nät skapar ett miljöavtryck av växthusgaser och
avfall.

17,6

Totalt skattebidrag
(GSEK)
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55

kton CO2-utsläpp
(scope 1+2)

VÅRT FÖRETAG

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BOLAGSSTYRNING

RÄKENSKAPER

HÅLLBARHETSNOTER

ÖVRIGT

INVESTERARE
MEDARBETARE
Telia Company har mer än 20 800 medarbetare.
Kärnan i hur vi arbetar är våra värderingar dare,
care och simplify. Mångfald, flexibilitet och rätt
kompetens är avgörande för att säkerställa kvalitet, innovation och tillväxt.

Telia Companys aktieägare är huvudsakligen nordiska, med svenska staten som
största ägare. Våra aktieägare förväntar sig
tillväxt, god kostnadskontroll och ett starkt
hållbarhetsarbete.

9,9

Utdelning
(GSEK)

AAA

0,95

AAA-betyg i
MSCI ESG

Andel kvinnliga ledare
i relation till andel
kvinnliga
medarbetare

Mest attraktiva arbetsgivaren i Estland och
Litauen

#1

Telia Carrier har
världens mest
omfattande
ip-nätverk

#1

Telia har Sveriges
nöjdaste företags
kunder

FÖRETAG
Våra företagskunder är allt ifrån egenföretagare till multinationella företag, från kommuner
till myndigheter. En så bred kundbas innebär
att vi måste hantera mycket skilda krav och
förväntning när det gäller att tillhandahålla
flexibla produkter och affärsmodeller. Samarbete och gemensam innovation är avgörande för
att fånga möjligheterna kopplat till t ex 5G och
uppkopplade saker (IoT).

KONSUMENTER
På våra marknader strävar vi efter att alltmer
anpassa våra erbjudanden till vad vi kallar
“The Forwards” - personer som är intresserade
av och nyfikna på teknik och hur den kan underlätta deras liv men som också är försiktiga med
integritet och hållbar konsumtion. De vill ha en
personlig upplevelse och en sömlös uppkoppling mellan hårdvara och tjänster.

Halebop har
Sveriges nöjdaste
mobilkunder1

>99%

befolkningstäckning
av 4G i Norden
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1) Enligt Svenskt
Kvalitetsindex (SKI)

