
Styrelsens för AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-
2407, (”Bolaget”), redogörelse enligt 13 kap 6 - 7 §§ aktiebolagslagen  
 
Med anledning av styrelsens beslut villkorat av extra bolagsstämmans godkännande om 
ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1.000.000 aktier, där betalning 
för nytecknade aktier skall fullgöras genom tillskjutande av apportegendom, samt med 
anledning av styrelsens beslut om emission av 1.525.000 aktier utan företräde för aktie-
ägarna att teckna aktier avger styrelsen härmed redogörelse enligt 13 kap 6 - 7 §§ aktiebo-
lagslagen. 
 
Sedan årsredovisningen lämnades den 16 maj 2008 har inga händelser av väsentlig bety-
delse för bolagets ställning inträffat. Det noteras dock att samtidigt som denna redogörelse 
avges teckningsperiod pågår i Bolagets företrädesrättsemission. 
 
Den 16 maj 2008 träffade Bolaget en avsiktsförklaring med Phonera AB (publ) (org nr 
556330-3055) (”Säljaren”) avseende förvärv av Säljarens privatkundsavtal inom bredband 
och telefoni. Såsom betalning för kundstocken skall Bolaget dels erlägga 1.000.000 ny-
emitterade aktier i Bolaget, dels högst 18.988.360 kronor kontant. Med beaktande av teck-
ningskursen för Bolagets aktie i pågående företrädesrättsemission, dvs 12,50 kronor, samt 
marknadsvärdet av bolagets aktie på OMX/First North uppgår den sammanlagda köpeskil-
lingen till högst 31.488.360 kronor. 
 
På grundval av den kunskap Bolaget har om kundstocken, är det styrelsens bedömning att 
värdet på densamma motsvarar eller överstiger köpeskillingen. 
 
Bolaget har genomfört en egen förvärvsanalys av kundstocken innefattande en analys av 
storleken av förväntade intäkter från densamma samt kostnaderna för produktion av de 
tjänster som ska levereras till de i kundstocken ingående kunderna - kassaflödesvärdering - 
som lett fram till ett värde på kundstocken om minst 31.488.360 kronor. Analysen har 
således lett fram till att värdet av kundstocken får anses motsvara eller överstiga den sam-
manlagda köpeskillingen i form av aktier och kontanter. Sammantaget bedöms kundstock-
en ha ett högt värde för Bolaget och kan enligt styrelsens uppfattning antas bli till stor 
nytta för Bolagets verksamhet.  
 
Kundstocken har enligt styrelsens bedömning inte åsatts ett högre värde än det verkliga 
värdet för Bolaget. Det slutliga värde varmed den förvärvade kundstocken kommer tas upp 
i Bolagets balansräkning kommer dock att, i enlighet med gällande redovisningsregler, 
bestämmas baserat på marknadsvärdet på Bolagets aktie beräknat från handelsvärdet på 
OMX/First North vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika 
från det beräknade värdet om högst 31.488.360 kronor. Tillträdesdagen är planerad till den 
1 juli 2008, då Bolaget får full rådighet över kundstocken. 
 
Aktieemissionen innebär en utspädning av befintliga aktieägare med c:a 15,93 procent 
baserat på nu registrerat aktiekapital. 
 
Mellan Bolaget och Säljarna har upprättats ett aktieöverlåtelse-/apportavtal vilket finns 
tillgängligt hos respektive bolag. 
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Stockholm den 11 juni 2008 
 
Styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 
 
 
Thomas Nygren   Ola Norberg   Olle Söderberg 
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