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Om AllTele
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. 

Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. 
AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och 
hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder en rikstäckande kommunikationslösning för 
telefoni, bredband och TV. AllTeles telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. 
Bredbandstjänsten tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Tranås, 
Kramfors, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se
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2009 i sammandrag 
- Nettoomsättning 228,2 (169,3) Mkr  

- Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,1 (37,5) Mkr   

- EBITDA 28,8 (22,2) Mkr  

- Rörelseresultat 9,5 (7,2) Mkr    

- Engångskostnader avseende börsnotering 3,5 (-) Mkr  

- Periodens resultat 5,8 (2,3) Mkr   

- Resultat per aktie 0,59 (0,28) Kr  

AllTele börsintroducerades på NASDAQ OMX Stockholm, Small 
Cap i juni.

Service Provider avtal tecknat med Telia Mobile Networks.

AllTele har 2009 breddat sitt ursprungliga produktutbud till att 
även omfatta TV-tjänster med förvärvet av TV- och bredbands-
bolaget Kramnet i Kramfors AB.   

 

Under året genomfördes förvärv av IP-telefonikunder och rörelse 
från MegaPhone AB. Affären slutfördes i december.

Den prognos för 2010 som lämnades under december 2009 står 
fast.

AllTele har under året skapat goda förutsättningar för vidare ex-
pansion med bra kassaflöden och därmed goda möjligheter till 
finansiering av eventuella nya förvärv och en offensiv marknads-
föring.  

OMSÄTTNING, Mkr                                             EBITDA, Mkr                                                   
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VD har ordet 

2009 blev ett framgångsrikt år för AllTele. Vi har återigen levererat fortsatt tillväxt med en god 
lönsamhetsutveckling. Nettoomsättning och rörelseresultat ökade med nära 35 respektive 33 
procent. Vi redovisar samtidigt en fortsatt stark finansiell position, med ett positivt kassaflöde 
på dryga 38 Mkr och jag känner därför att det fortsatt finns mycket goda förutsättningar för att 
uppnå eller överträffa styrelsens långsiktiga finansiella mål. 

Verksamheten under det första halvåret dominerades av bolagets börsintroduktion på Nasdaq OMX Small Cap, som genomfördes under juni 
månad. Noteringsarbetet genomfördes på rekordtid och helt enligt plan. Direkta och indirekta kostnader för börsintroduktionen, c:a 3,5 Mkr, har 
givetvis påverkat årets nettoresultat, men de positiva och långsiktiga effekterna av detta arbete har redan under hösten gett kvitto på att styrelsens 
beslut om listbytet var välgrundat. Då inga förvärv genomfördes under denna tid lades fokus på att trimma och förbättra den löpande verksam-
heten, samtidigt som satsningen på den interna telemarketingverksamheten inleddes för att vara i full drift efter semesterperioden.

Efter arbetet med börsintroduktionen kunde fokus återigen läggas på tillväxtstrategin. Under senhösten förvärvades således Kramnet i Kramfors 
AB (Kramnet AllTele AB) och vid årsskiftet IP- och mobiltelefoniverksamheterna inom Resursgruppen inklusive varumärket MegaPhone. Effekten av 
dessa kommer att ge full volym och resultatpåverkan redan under första kvartalet detta år. Båda förvärven genomfördes inom ramen för vårt eget 
kassaflöde och bolagets finansieringsutrymme.

Med vår tillväxtstrategi har AllTele på några få år seglat upp som Sveriges femte största leverantör av tele- och bredbandstjänster på privatmark-
naden. Vi har också valt att fortsättningsvis inte redovisa antalet kunder, då vi anser att detta inte är relevant för värderingen av AllTele som företag. 
För vår del utgör antalet hushåll och företag summan av framgång och mäts i omsättning och nettoresultat. Totalt redovisar operatörerna i Sverige 
i dag ca 17,7 miljoner hushållskunder vilket visar på det absurda i denna värderingsgrund.

Som en av de första operatörerna på den svenska marknaden tog AllTele tidigt ställning i vårens intensiva integritetsdebatt. AllTele försvarade det 
starka personliga integritetsskydd som återfinns i lagen om elektronisk kommunikation och förklarade att detta väger betydligt tyngre än IPREDs 
uppluckring av skyddet. AllTele utvecklade och erbjöd snabbt alla kunder ett förstärkt integritetsskydd genom lanseringen av IGhost-tjänsterna. 
Samtidigt är det vår uttryckta uppfattning att upphovsrättslagstiftningens bestämmelser om upphovsrättsligt skydd ska värnas.

Hög fokus har under året legat på att erbjuda våra kunder ett bredare tjänsteutbud. Vi är bl.a. stolta över vårt, av kunderna mycket uppskattade, 
samarbete med Headweb, som innebär att våra kunder till ett rabatterat pris kan hyra storfilmer över vår egen filmbutik på nätet. Genom erbju-
dandet ger vi ett bidrag till att underlätta för den lagliga distributionen av digital underhållning. Vi erbjuder även tilläggstjänster i form av digitalt 
lagringsutrymme, säkerhetspaket, teknikhjälp mm. 

AllTele är mycket medvetet om marknadsförutsättningarna och kundernas höga krav på ett relevant tjänsteerbjudande. Vi har inte för avsikt att 
stå kvar på perrongen när tåget avgår mot framtiden.  Att enbart erbjuda en tjänst som t ex bredband, bygger ingen långsiktig kundlojalitet. Vårt 
mål är att våra kunder inte bara ska se oss som sin bredbands- eller telefonileverantör utan även ska välja oss som sin kompletta leverantör av 
elektronisk kommunikation, som mobiltelefoni, TV och andra onlinetjänster. Därför är jag extra stolt över att vi under hösten kunde teckna avtal 
med Telia Mobile Networks, som innebär att vi under våren kommer att lansera marknadens bästa täckning och erbjudande för både mobiltelefoni 
och mobilt bredband som ett naturligt komplement till våra fasta tjänster. AllTele är i och med detta avtal en fullserviceoperatör av elektroniska 
tjänster för både privat och företagsmarknaden.

Antalet kunder mätt som användare per produktområde i hushåll eller företag är däremot viktigt när det gäller att uppnå kostnadssynergier. Vi har 
därför prioriterat snabb volymtillväxt, dels genom förvärv av mogna kundbaser, dels med en strikt kostnadsanpassad organisk tillväxt. Enligt vår 
syn är förvärvad tillväxt ofta både billigare och mer förutsägbar än organisk tillväxt. Vid förvärv ingår redan vid övertagandet alla kostnader för 
marknadsföring, kampanjerbjudanden, teknik, in/omkopplingskostnader och inläggning i driftssystem. Kunderna i en förvärvad mogen kundstock 
är också ”färdigchurnade”, i de flesta fall nöjda och har ett av överlåtaren väl dokumenterat beteendemönster.

Som ett kvitto på finansmarknadens förtroende genomförde vi runt årsskiftet en framgångsrik bankupphandling, vilket resulterade i att AllTele nu 
har tillgång till ett med 20 miljoner kronor ökat kreditutrymme för fortsatt expansion på fördelaktiga villkor. 

forts. på sid 6.
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VD har ordet 
Under första kvartalet 2010 upptogs förhandlingar som ledde till förvärv av bolaget Spinbox AB, som under 10 år i egenskap av MVNO till Telia 
Mobile Networks byggt upp både kompetens och en fungerande åf-organisation inom mobilområdet. Vid övertagandet, som får ekonomiskt 
genomslag under andra kvartalet, är omsättningen ca 80 msek i en lönsam affär som under de senaste åren uppvisat en organisk tillväxt om ca 
25%. Förvärvet av Spinbox innebär att vi nu i kombination med det Service Provider avtal som vi tidigare under fjärde kvartalet tecknade med Telia 
Mobile Networks omgående får en betydande marknadskraft och position på SME marknaden och då också kan kanalisera hela AllTeles utbud av 
fasta tjänster genom samma åf-organisation. 

Med vår framgångsrika tillväxtstrategi och den stora erfarenhet som byggts upp inom organisationen i hela kedjan med bevakning, utvärdering, 
förhandling och implementering av strategiskt lämpade uppköpskandidater ser vi i dag inga finansiella eller organisatoriska hinder att under kom-
mande år fortsätta och förstärka vår marknadsposition. Fokus på lönsam tillväxt med starka kassaflöden och finansiell beredskap innebär att vi 
även framåt kan agera både snabbt och med hög trovärdighet.

Jag ser därför med tillförsikt fram emot ett spännande 2010.

Ola Norberg
Skellefteå i april 2010
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Affärsidé, mål & strategi OCH

Affärsidé                                                         
AllTeles affärsidé är att erbjuda telefoni, bredband 
och TV till alla och att Bolagets erbjudande ska upp-
fattas som enkelt, nära och prisvärt.

Mål
Styrelsen i AllTele har satt upp fyra övergripande mål 
för verksamheten fram till och med år 2012. Dessa 
mål är följande:                           

•	 Omsättning: > 450 Mkr senast år 2012 

•	 EBITDA-marginal > 20 procent senast år 2012

•	 Rörelsemarginal  > 10 procent senast år 2012

•	 Starka operativa kassaflöden

Strategi   
TRYGGT - ENKELT – NÄRA                                                  
AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala 
samarbetspartners leverera internet-, telefoni- & TV-
tjänster till svenska hushåll och företag. Tjänsterna 
realiseras i fast och mobil infrastruktur i långsiktiga 
avtal med valda affärspartners. Tillväxt ska ske or-
ganiskt genom ny- och korsförsäljning samt via för-
värv. För att säkerställa en hög servicenivå bedriver 
AllTele kundserviceverksamheten i egen regi.

Taktik     
FLEXIBELT - BESLUTSAMT – OFFENSIVT                                                   
Att noga följa marknadens utveckling och snabbt 
anpassa Bolaget efter kundernas behov. En av en-
treprenörskap präglad organisation. Tjänsterna ska 
baseras på ny och kostnadseffektiv teknik.

AllTele erbjuder fast och mobil telefoni-, bredband- och tv-tjänster till 
hushåll samt små och medelstora företag (SME) i Sverige. AllTele le-
vererar en komplett produktportfölj med fast telefoni, IP-telefoni, mo-
biltelefoni, fiberbaserade bredbandstjänster i stadsnät, bredband via 
ADSL och mobilt bredband. Marknadsområdet är Sverige och AllTele 
kan i dag nå samtliga hushåll och företag inom landets gränser. I och 
med förvärvet av Kramnet har AllTele full kompetens inom triple-play 
och kan nu erbjuda IPTV, analoga TV-kanaler, samt digitala och HDTV 
kanaler via digitalbox. Utöver detta bas erbjuder AllTele ett brett urval 
av tilläggstjänster knutna till bastjänsterna. 

AllTele har utvecklats från att vid starten 2002 vara en renodlad IP-
telefonileverantör via stadsnäts- och fastighetsägare till att idag vara 
en bred och rikstäckande leverantör av fast och mobil telefoni-, bred-
band- och TV-tjänster. Affärsidén är att vara en konkurrenskraftig, på-
litlig och tekniskt stabil leverantör av system och tjänster för telefoni, 
bredband och TV. Målet är att leverera en för kunden kostnadseffektiv 
och bättre telefoni, bredband och TV oavsett anslutningsform.

AllTele erbjöd under 2009 traditionell fasttelefoni, fast IP-telefoni 
via bredband, bredbandstelefoni via internet, bredbandstjänster via 
stadsnät eller ADSL och TV-tjänster. Tjänsterna erbjuds till hushåll (95 
procent av intäkterna) och små och medelstora företag (5 procent av 
intäkterna). 

Händelser under 2009                                 

Börsintroduktion
Den 15 juni 2009 noterades AllTele på Nasdaq OMX Small Cap. Börs-
introduktionen genomfördes på rekordtid och helt enligt plan. Direkta 
och indirekta kostnader för börsintroduktionen uppgick till 3,5 Mkr.

Förvärv
Den 1 november 2009 förvärvade AllTele samtliga aktier i Kramnet i 
Kramfors AB (Kramnet AllTele AB). I och med förvärvet av Kramnet får 
AllTele full kompetens inom triple-play och kan erbjuda IPTV. 

Den 31 december 2009 förvärvade AllTele kundstock och merparten 
av rörelsen från MegaPhone AB. Övertagandet av driftansvaret för 
kundstocken sker stegvis från övertagandedatum och beräknas vara 
helt genomfört under andra kvartalet 2010. Köpeskillingen för förvär-
vet betalades i sin helhet ur AllTeles kassa i januari 2010.

MEG
p h o n e

Koncernen, Mkr 2009 2008 

Intäkter 228,2 169,3

Rörelseresultat 9,5 7,2

Medelantal anställda 91 52

Om AllTele
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Förvärv 2010

Från och med andra kvartalet 2010 erbjuder AllTele genom det nyför-
värvade bolaget Spinbox AB även ett komplett mobiltelefonierbjudande 
med marknadens bästa täckning. Från start servas 20 000 användare 
inom ca 2 500 företag i SME-segmentet.

För AllTeles del innebär avtalet att den sista luckan i produktutbudet 
som fullserviceleverantör täcks in och AllTele kan nu paketera sitt 
befintliga produkterbjudande tillsammans med Telia Mobile Networks 
högkvalitativa täckning. Avtalet kommer också som ett svar på frågan 
hur den nyligen genomförda investeringen i Telepos företagsplattform 
ska hantera det starka efterfrågetrycket på mobila tjänster från små 
och medelstora företag som också i kombination med förvärvet av 
Spinbox får en mycket stark start.

Satsningar på Infrastruktur

AllTele vill särskilja sig från konkurrenterna genom att erbjuda både 
hög kapacitet och kvalitet i nätinfrastrukturen. AllTele arbetar stän-
digt med att bredda sitt produkterbjudande och kan i egen regi och 
i samarbete med partners erbjuda kunderna ett brett spektrum av                  
tilläggstjänster. 

IGhost & Backbone

Genom satsningen på ökad kapacitet och kvalitet har ett antal att-
raktiva tjänster skapats, till exempel anonymitetstjänsterna IGhost och 
IGhost XL, samt backbonetjänsterna IP-Connect och IP-transit.   

Högkapacitetsanslutningar

AllTele har under perioden även etablerat högkapacitetsanslutningar 
till samtliga internetknutpunkter inom Netnod, vilket medför stabil åt-
komst och hög bandbredd mellan stamnätet och alla stora svenska 
operatörer samt till ett antal internationella nät. För att ytterligare öka 
kvaliteten för kunderna har AllTele under året också avtalat om direkt-
anslutning till en av världens största sökmotorer.

Säkrare anslutningar & stabilare lösningar

AllTeles IP-telefoni särskiljer sig från konkurrenterna med en helt egen 
växelinfrastruktur. IP-telefonisystemet har förstärkts med säkrare an-
slutningar och stabilare lösningar, vilket även resulterat i en mer ef-
fektiv hantering av support och driftsättning av exempelvis Sip-trunkar 
för företagsanslutningar.

Marknadens modernaste tjänsteplattform

I syfte att stärka och utöka satsningen mot företagsmarknaden teck-
nade AllTele under hösten avtal med Telepo AB.  Avtalet trädde i kraft 
med omedelbar verkan och ger AllTele tillgång till marknadens mo-
dernaste tjänsteplattform med möjlighet till full mobil integrering av 
hostade företagsväxlar. Telepos plattform tillhör en av de ledande inom 
sitt område, med flera internationella utmärkelser.

Mobiltelefoni
AllTele och Telia Mobile Networks AB har under 2009 tecknat ett sam-
arbetsavtal som ger AllTele tillgång till Telias utbud av mobila teletjäns-
ter. Mobiltjänsterna kommer att lanseras under AllTeles eget varumär-
ke mot såväl privat- som företagsmarknaden, med start under andra 
kvartalet 2010. Tjänsterna kommer att tillhandahållas i Telias mobilnät 
och omfattar GSM/GPRS, EDGE och 3G.

Historik                                                              

2002                                                         
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget bildas av Ola  
Norberg, Peter Bellgran och Thomas Nygren. 

2003                                                        
Avtal sluts med Ericsson om leverans av den första systemplatt-
formen BTE (Broadband Telephony Enabler). 

2004                                                        
Telefoniverksamheten lanseras genom övertagandet av de första 
300 abonnenterna från dåvarande Song Networks. 

Kommersiell provdrift i Linköping, avseende fast IP-telefoni för  
1 800 studenter i Linköping.

2005                                                        
En fullskalig migrering till ny plattform. Den nya plattformen gör 
det möjligt för AllTele att erbjuda flera tjänster än tidigare samt att 
rikta sig till en bredare kundgrupp. 

AllTele inleder även en strategisk satsning på marknadsföring vil-
ket resulterar i att bolaget når en kundstock på cirka 4 500 kunder 
vid utgången av året.

2006                                                        
Ett 60-tal stadsnät kontrakteras under året i syfte att erbjuda fast 
IP-telefoni till de anslutna inom näten. För att utöka kundbasen 
initieras en marknadskampanj mot hushåll under året. Marknads-
kampanjen blev mycket framgångsrik och i slutet av året uppgick 
antalet kunder till cirka 10 000.

2007                                                        
AllTele listas på First North. AllTele utsågs till ”Årets Stadsnätpart-
ner” av Svenska Stadsnätsföreningen.

Wasadata Bredband AB förvärvades samt även Skellefteå Krafts 
kundstock för telefoni och bredband samt TDC:s privatkundstock 
för telefoni och bredband. 

2008                                                      

AllTele förvärvade Vattenfalls kundstock för telefoni och bredband 
samt Phoneras privatkundstock för telefoni och bredband. 

Därutöver förvärvade AllTele kundstockar för telefoni och bred-
band från Umeå Energi och IP-Cell. 

2009                                                      
AllTele inleder det första halvåret med börsintroduktion på NAS-
DAQ OMX Stockholm, Small Cap. 

Under senhösten förvärvades Kramnet i Kramfors AB (Kramnet 
AllTele AB) och vid årsskiftet IP- och mobiltelefoniverksamheterna 
inom Resursgruppen inklusive varumärket MegaPhone. 

AllTele och Telepo tecknar avtal om samarbete vilket ger AllTele 
full tillgång till marknadens modernaste företagsplattform för mo-
biltelefoni, fast telefoni och växeltjänster över nätet.
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Bredband via mobila nätet (ice.net)

Under 2009 tecknade AllTele avtal med ice.net för mobilt bredband.

Avtalet innebär att AllTele även i fortsättningen ska erbjuda mobilt 
bredband baserat på CDMA-tekniken till privatpersoner och företag 
under eget varumärke.

Nya tjänster
Satsningen på ökad kapacitet, kvalitet och tjänsteplattform möjliggör 
nya kapacitetskrävande tjänster. Under 2009 har AllTele breddat sitt 
produktutbud till att även omfatta TV och mer avancerade företags-
tjänster.

Tv-tjänster

Genom förvärvet av Kramnet AllTele AB är AllTele leverantör av TV-
tjänster i egen regi som kommer att implementeras som ett IPTV-
erbjudande i ett antal större stadsnät. Förutom IPTV kommer AllTele 
även att erbjuda analoga kanaler samt digitala och HDTV kanaler via 
digitalbox. I och med förvärvet av Kramnet får AllTele full kompetens 
inom triple-play.

Telefonväxlar

Under 2009 tecknade AllTele avtal med Telepo, vilket ger AllTele full till-
gång till marknadens modernaste företagsplattform för mobiltelefoni, 
fast telefoni och växeltjänster över nätet. Telepos plattform tillhör en 
av de ledande inom sitt område, med flera internationella utmärkelser.

För företagen med krav på mer avancerade telefonilösningar erbjuds 
AllTele IP/PBX vilket är en lösning med samma krav på funktionalitet 
som i en traditionell telefonväxel. AllTele IP/PBX lösningar med recep-
tionist och telefonistarbetsplatser går att bygga upp till 2000 anknyt-
ningar. Som terminal används allt från de vanligaste, enkla till de mer 
avancerade digitala systemtelefoner som finns på marknaden. 

Mot befintliga företagsväxlar tillhandahåller AllTele trafik och nätka-
pacitet båda analogt och via ISDN men framförallt via s k Sip-trunk. 
Sip-trunk är idag den mest kostnadseffektiva och flexibla lösningen 
för många företag.

Mobila tjänster

AllTele tecknade under hösten ett samarbetsavtal med Telia                    
Mobile Networks som innebär att AllTele ska återförsälja mobila tele- 
och datatjänster under eget varumärke. Avtalet ger AllTele en möjlighet 
att sätta ihop egna paketerbjudande till såväl privat- som företags-
marknaden. Genom avtalet stärks AllTeles roll som fullserviceoperatör 
av elektroniska kommunikationstjänster och ger bolaget en väsentlig 
konkurrensfördel. De mobila tjänsterna beräknas kunna erbjudas un-
der första halvåret 2010. Efter perioden förvärvades Spinbox AB som 
är en starkt etablerad MVNO och redan vid övertagandet servar nära 
20 000 mobila användare, uteslutande inom SME-segmentet. Försälj-
ning och marknadsföring sker genom ett drygt 70-tal återförsäljare 
med full rikstäckning.

On-demand-tjänst, Webplay

Under 2009 introducerades en ny filmtjänst som AllTele tillhandahåller 
i samarbete med Headweb. Headweb utsågs nyligen till Sveriges bästa 
underhållningssajt av Internetworld och Sveriges bästa filmtjänst av 
Det digitala hemmet.

SMS-avisering med Röstbrevlåda

Tjänsten Röstbrevlåda har en ny teknisk lösning med Unified Commu-
nication som även erbjuder möjlighet för kunden att få SMS-avisering 
vid inkommande meddelanden. Andra nya tjänster som skapats för 
privatmarknaden är Faxbrevlåda och VoipDuo.

Lagringstjänsten SafePlace 

Sedan oktober tillhandahåller AllTele tjänsten SafePlace, som är en 
backup- och lagringstjänst för digital media. Lagringstjänsten erbjuds i 
samarbete med Diino AB och riktar sig mot privatpersoner.

Trygghetsförsäkring

AllTeles trygghetsförsäkring innebär att AllTeles kunder kan försäkra 
sig i händelse av inkomstförluster på grund av sjukdom eller arbetslös-
het. AllTeles försäkring träder in och betalar kundens bredbands- och 
telefonikostnader under 1 år  vid sjukdom eller arbetslöshet.

IGhost
Anonymitetstjänsten IGhost och IGhost XL är tjänster som tillhanda-
hålls som ett led i stärkandet av den personliga integriteten på internet. 
AllTele tog som en av de första bredbandsoperatörerna ställning för 
den personliga integriteten på internet. IGhost är kostnadsfri för våra 
kunder, men kan erhållas av icke AllTele kunder mot betalning. IGhost 
XL är en förfinad variant som erbjuds mot betalning till alla.

                                                    

AllTeles övriga produkter och tjänster                                    
AllTele är en oberoende operatör och investerar inte i egna fysiska nät. 
Oberoendet innebär att bolaget kan träffa avtal med flera samarbets-
partners och därigenom få tillgång till ett större antal slutkunder än 
vad som skulle kunna erhållas i egna fysiska nät till en rimlig kostnad.

Telefoni
AllTele startade sin verksamhet med att erbjuda telefoni till hushåll och 
företag genom stadsnät, s k IP-telefoni. Från 2008 erbjuds även tra-
ditionell fast telefoni via kopparnätet. För hushållsmarknaden erbjuds 
ett stort utbud av abonnemangsformer, baserade på både fasta och 

rörliga prismodeller.

AllTele levererar garanterad Quality of Service (QoS) telefoni över 
IP-nätet, med full redundans (avbrottssäkring) på systemnivå. AllTe-
les tekniska system är skapade med en hög andel standardiserade 
produkter vilket skapar valfrihet samt en bra förhandlingsposition vid 
upphandlingen av teknikleverantörer.

Leverans av fasta telefonitjänster med utnyttjande av IP-telefoni krä-
ver förutom tekniska resurser även ett gediget branschkunnande. En 
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trovärdig fasttelefonioperatör måste besitta kunskaper även inom tra-
ditionell kopplad telefoni för att realisera en komplett telefonitjänst. 
AllTele besitter både teknik, erfarenhet och kompetens för att realisera 
kompletta system och telefonitjänster i samarbete med nätägare och 
ISP:er.

AllTeles växel- och tjänsteplattform utgör kärnan i verksamheten och 
ägs i sin helhet av bolaget. För att kunna garantera en kvalitativ och 
rikstäckande tjänst har AllTeles uppbyggnad av den IP-baserade tekni-
ken lånat drag av den äldre AXE-baserade telefonin med dess ingåen-
de kritiska funktioner, som dubblerade växelpunkter både geografiskt 
och systemtekniskt inom respektive installation.

IP baserad telefoni
AllTele erbjuder IP-baserad telefoni via stadsnät och internet. För före-
tagsmarknaden riktar sig AllTeles erbjudande mot små och medelstora 
företag som har behov av moderna lösningar för telefonisystem och 
bredbandstjänster. Telefonierbjudandet består av IP-baserade tjänster 
som levereras över nätet, där företaget slipper investeringar i egen 
hårdvara, vilket är mycket kostnadseffektivt och ett allt vanligare alter-
nativ till en traditionell växel.

Bredband                                                     

AllTele levererar rikstäckande bredbandstjänster antingen via ADSL el-
ler via de stadsnät som bolaget samarbetar med. I det senare fallet är 
tjänsterna ett fullserviceerbjudande med kapaciteter på 10-100 Mbit/s 
i fiberbaserade nät. För medelstora och stora företag levereras upp till 
1 Gbit/s överföringskapacitet.

Till bredbandsabonnemanget kan ett antal tilläggstjänster väljas som 
exempelvis domäner, webbhotell, serverhotell och digitalt bankfack. 

Bredband via stadsnät (LAN)
AllTele erbjuder bredbandsuppkoppling via stadsnät till hushåll samt 
små och medelstora företag. Tjänsten finns tillgänglig för de kunder 
som är anslutna till det lokala stadsnätet. Idag har AllTele samarbete 
med över hälften av alla stadsnät i Sverige. Stadsnäten baseras på 
modern fiberinfrastruktur och är konstruerade för att hantera dagens 
datakommunikation, vilket innebär att AllTele kan erbjuda hög överfö-
ringshastighet och hög driftsäkerhet. För företagskunderna finns olika 
abonnemangsformer beroende på behov av överföringshastighet.

Bredband via ADSL
För kunder som saknar anslutning till fibernät erbjuder AllTele bred-
bandsuppkoppling via ADSL, d v s genom det vanliga kopparbaserade 

telefoninätet. Beroende på kundens behov kan överföringshastigheter 
mellan 2 och 24 Mbit/s erbjudas. Denna tjänst erbjuds såväl hushåll 
som små och medelstora företag.

Bredband via kabel-tv nätet
AllTele levererar bredband via kabel-tv nätet från 250 Kbit/s till 8 
Mbit/s. Kabel-tv nätet består av kablar som installeras i fastigheter och 
i marken.

Bredband via mobila nätet (Telia)

AllTele och Telia Mobile Networks AB har under 2009 tecknat ett sam-
arbetsavtal som ger AllTele tillgång till Telias utbud av mobila teletjäns-
ter. Mobiltjänsterna kommer att lanseras under AllTeles eget varumärke 
mot såväl privat- som företagsmarknaden med start under andra kvar-
talet 2010. Tjänsterna kommer att tillhandahållas i Telias mobilnät och 
omfattar GSM/GPRS, EDGE och 3G.

Backbone
AllTeles Backbone är ett nät med fördelar för företag med höga krav 
på trafikkapacitet, redundans och pålitlighet. AllTele erbjuder företag 
lösningar vid behov av snabb internetaccess eller för att knyta ihop 
lokalkontor.

IP Connect
AllTele erbjuder Sveriges företag en säker och pålitlig tjänst vid behov 
av att knyta ihop flera fysiskt skilda orter till ett nätverk. Förbindelsen 
är logiskt skild från omvärlden och kan inte avlyssnas från Internet eller 
publika delar av AllTeles nät.

IP Transit
Högkvalitativ tjänst vid behov av snabb och pålitlig internetaccess från 
100 Mbit/s till 10 Gbit/s. Kunden har kontroll över tjänsten via band-
breddsövervakning i realtid. Tjänsten bokas i 100 Mbit/s-steg.

Hosting
AllTele erbjuder företag hostingtjänster som registrering av domän-
namn, säker lagring med backup online, webbhotell och serverhotell. 

Digitalt bankfack®
Med Digitalt bankfack kan företag enkelt och tryggt bevara data/digi-
tala tillgångar – placera backup av data och andra digitala tillgångar. 
Företaget får säker arbetsyta med flexibel åtkomst över Internet. All 
kommunikation och lagring är krypterad vilket borgar för största sä-
kerhet.

Domäner
AllTele Domäner är för de företag som vill synas på Internet. 



Nät och infrastruktur                                 

IP nätet
AllTele levererar alla tjänster i ägd infrastruktur byggt med full redun-
dans och kapacitet upp till 10 Gbit/s. Fysisk transport i nätet sker i 
inhyrd svartfiber och våglängdskapacitet från utvalda samarbetspart-
ners.

Nätet övervakas av en egen driftcentral 24/7/365. Både svarstider 
mellan noder och tillgänglighet mäts och övervakas i löpande realtid. 
Jourpersonal besitter hög kompetens, vilket innebär att eventuella pro-
blem kan identifieras och åtgärdas utan dröjsmål.

AllTele har en tydlig behörighets- och säkerhetspolicy gällande nätet 
och tjänster som produceras i nätet. Detta dels för att eliminera risken 
för mänskliga misstag som leder till störningar och kundpåverkan, dels 
för att hålla borta obehöriga, till exempel olaga intrång och skadegö-
relse.

AllTeles infrastruktur har anslutningar mot ett hundratal stadsnät. 
Samtliga stadsnät ansluts med kapacitet om minst 1 Gbit/s. Stadsnät 
med högre behov ansluts direkt med 10 Gbit/s. 

VoIP växelinfrastruktur

AllTeles IP-telefonitjänst levereras helt i egen växelinfrastruktur och i 
eget backbonenät. Mer avancerade företagstjänster produceras i nyli-
gen förvärvad plattform från Telepo BCS.

Alla systemenheter är byggda med full redundans både gällande 
hårdvara, nätanslutningar och fysisk placering. Anslutning för taltrafik 
mot PSTN (allmänna telefoninätet) görs på tre fysiskt åtskilda noder i 
Stockholm med redundanta anslutningar och en nod i Sundsvall.

Mobilnät
Avtal med Telia Mobile Networks och ice.net innebär landets i sär-
klass bästa täckning för AllTeles lansering av mobiltelefoni och mobilt 
bredband.
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Serverhotell
För kunder som själva vill ha kontroll och inflytande över sina ser-
vrar. Dedikerad server innebär att AllTele står för hårdvara, utrymme i 
serverhall och Internetanslutning. Co-location innebär att företaget hyr 
utrymme och själv ställer dit en server. VPS/VMware fungerar som en 
dedikerad server men hårdvaran delas med andra kunder.

Webbhotell
Alltele erbjuder ett Webbhotellpaket för Windows och Linux som kan 
administreras och anpassas enkelt efter företagens behov. Utrymme 
för webbsidor och E-postkonton ingår. Kan enkelt kompletteras med 
större utrymme, databaser, fler brevlådor eller t ex scriptspråk. AllTele 
erbjuder även avancerad SPAM- och virusfiltrering.

Kundplacerad brandvägg
AllTele erbjuder små och mellanstora företag maximalt skydd mot 
alla typer av internethot med kundplacerad brandvägg. Med AllTeles 
kundplacerade Brandvägg  skyddas företagens lokala nät från intrång, 
virus, och andra internethot.

Säkerhetspaket
AllTele i samarbete med Panda antivirus erbjuder olika säkerhetspa-
ket till privatkunder. Säkerhetspaketet skyddar bl a datorn mot virus, 
spyware, rootkits, hackers, bedrägerier online, identitetsstöld och alla 
andra internethot. Panda PRO 2010 och Panda TOTAL 2010 är kompa-
tibla med Windows 7.

AllAkuten
AllAkuten är en supporttjänst till privatkunder. När t ex kundens PC, 
router, programvara, trådlösa nätverk, printer eller någonting annat 
strular får kunden snabbt hjälp via AllAkuten!

Skydda ditt 
företag mot

intrång!
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AllTeles struktur                                                                                               
Inom AllTele-koncernen finns tre bolag; moderbolaget AllTele Allmänna 
Svenska Telefonaktiebolaget, det helägda dotterbolaget Wasadata 
Bredband AB och Kramnet AllTele AB. Koncernen finns representerad 
på elva orter; Göteborg, Linköping, Tranås, Luleå, Skellefteå, Stock-
holm, Umeå, Kramfors, Vilhelmina, Östersund och Helsingborg. Hu-
vudkontoret är beläget i Skellefteå. Verksamheten bedrivs uteslutande 
i Sverige. Vid förvärvet av Spinbox AB den 1 mars 2010 tillkommer     
ytterligare ett bolag.

Nya kontor
Under 2009 har två nya kontor etablerats i Kramfors och Helsingborg. 

Våra nya kontor i Kramfors etablerades i samband med förvärvet av 
Kramnet AllTele AB. Utöver de redan etablerade funktionerna i Kramnet 
AllTele AB har vi expanderat vår telemarketingverksamhet till Kramfors 
där det finns goda möjligheter att attrahera kompetent telemarketing- 
personal.

En fortsatt satsning på organisk tillväxt i segmenten för såväl små och 
medelstora företag (SME) som hushåll har under året medfört etable-
ring av ett nytt regionkontor i Helsingborg.

Försäljning och marknadsföring                   
AllTeles kraftiga expansion de senaste åren har huvudsakligen base-
rats på förvärv av kundbaser, vilka har integrerats fullt ut i verksam-
heten. Den vidare expansionen kommer att bygga på förvärv, förutsatt 
att tillräckligt attraktiva möjligheter uppstår, men stort fokus läggs nu 
också på att vidareutveckla den befintliga kundbasen. En stor del av 
kunderna köper antingen en telefoni- eller bredbandsprodukt av AllTe-
le, samtidigt som majoriteten i praktiken har båda produkterna. Ambi-
tionen är att öka korsförsäljningen, d v s öka antalet kunder med fler än 
en tjänst från AllTele. Att addera ytterligare tjänster på en befintlig kund 
är väsentligt mindre kostsamt än att värva nya på marknaden. Därtill 

kan produktions- och administrationskostnaderna fördelas på fler 
tjänster vilket också ger positiv resultatpåverkan. 

AllTeles marknadsföring sker huvudsakligen genom hemsidan och via 
riktade erbjudanden i form av utskick och telemarketing. Kännedomen 
om varumärket stärks via olika sponsringsaktiviteter.

Kundservice & support
Under året har stora resurser tillförts kundservice och AllTele har i dag 
en servicegrad till våra kunder som mäter sig med de allra bästa. Dels 
har ett stort arbete lagts ner på en webbaserad ”självdiagnostik” för 
att våra kunder snabbt och enkelt ska kunna lösa enklare problem, 
dels har ett nytt svarssystem inneburit ett betydligt snabbare ärende-
flöde. Svarstider och felavhjälpning i ”first-line” ligger i dag på några 
få minuter och köer förekommer mycket sällan. För större fel och där 
djupare kompetens erfordras för att assistera kunden reläas ärenden 
inom 5 minuter till ”second-line”, där både resurser och kompetens i 
dag är fullt utbyggda. 80-85% av alla inkommande tekniska problem 
återfinns i kundens egen utrustning och AllTele har idag glädjande nog 
resurser för att även assistera i majoriteten av dessa frågor. 

Framtidsutsikter                                         
Trots den djupa konjunktursvackan har AllTele uppnått en sund och 
stabil kundbas, god rörelsemarginal och bra kassaflöden. Därför kvar-
står styrelsens fastslagna mål om expansion, lönsamhet och starka 
kassaflöden. Styrelsens prognos lämnad i december kvarstår för när-
varande oförändrad men kommer att justeras när effekterna av Spin-
boxförvärvet har analyserats. 
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Tillväxtstrategi                                            
AllTele har en tydligt uttalad strategi om fortsatt expansion via förvärv. 
Av speciellt intresse är kundstockar där AllTeles kompetens och pro-
dukterbjudande kan leda till korsförsäljning av antingen telefoni- eller 
bredbandstjänster. I och med genomförda satsningar på marknads- 
och försäljningsorganisationen förväntas också den organiska tillväx-
ten öka under kommande år. 

AllTele antog redan under 2007 en tillväxtstrategi som sedan dess har 
följts. Den valda tillväxtstrategin innebär att bolagets volymtillväxt ska 
uppnås organiskt och kompletteras genom förvärv i den mån dessa 
framstår som ekonomiskt fördelaktiga eller stärker bolagets övriga 
strategi. AllTeles långsiktiga målsättning är att bolaget ska ha en så-
dan tillväxt att bolaget senast under 2012 uppnår en årlig omsättning 
om 450 Mkr. Den årliga tillväxttakten har sedan 2006 varit mycket hög, 
från 14,2 Mkr till 228,2 Mkr, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 
mer än 1 500 procent på tre år.

AllTeles tillväxtstrategi innebär att bolaget snabbt ska uppnå kritisk 
massa inom de tjänsteområden där bolaget är aktivt. Med kritisk massa 
avser AllTele att bolaget inom varje område ska uppnå en sådan volym 
av kunder att kostnadssynergier kan uppnås. Kostnader för organisa-
tion, stödsystem, kundservice, kundsupport, teknologi mm står i direkt 
relation till antalet kunder. AllTele anser att den viktigaste brytpunkten 
uppnåddes redan under sommaren 2008, då antalet kunder passerade 
100 000. Det finns dock fortfarande kostnadsfördelar att hämta med 
en fortsatt volymtillväxt och tillväxtstrategin ligger därför fast. En viktig 
uppgift är att uppnå en hög kundvolym inom varje tjänsteområde.

Organisk eller förvärvad tillväxt                 
Inom vissa branscher är en hög organisk tillväxt under vissa omstän-
digheter att föredra framför förvärvad tillväxt. T ex i samband med 
avmonopoliseringen av fasttelefonimarknaden på 1990-talet var or-
ganisk tillväxt att föredra. En stor andel av de sedan tidigare monopol-
kunderna lämnar monopolet för att välja en ny operatör i en konkur-
rensutsatt marknad. Åtgärderna och kostnaden för ackvisition var låga 
och någon investering i teknologi eller system var inte nödvändig, då 
detta hanterades av monopolföretaget. Även i samband med införande 
av ny teknologi, t ex mobiltelefoni, bredband, mobilt bredband, ip-
telefoni mm kan organisk tillväxt vara att föredra. Drivkraften att skaffa 
tjänsten ligger då hos kunden som söker sig till en tjänst som denne 
inte har sedan tidigare. 

I en mogen konkurrensutsatt tele- och bredbandsmarknad är däremot 
förvärvad tillväxt ett klart alternativ till organisk tillväxt. Kunder hos 
befintliga leverantörer är inte längre lika benägna att byta operatör 
och de som ändå byter är i regel inga långsiktiga kunder. Kostnaden 
för att organiskt attrahera en kund i en mogen marknad är hög och 
riskabel. Med kostnader avses här bl a kostnader för telemarketing, 
marknadsföring, kampanj- och kombinationserbjudanden. Till detta 
kommer i vissa fall investeringar i slutanvändarutrustning, porterings-
kostnader mm.

Inte sällan kan kostnaden för en organiskt ackvirerad kund vida över-
stiga 1 000 kr. Samma kund kan inom en nära framtid attraheras av 
ett konkurrerande erbjudande och blir därmed en ren förlust. I detta 
läge kan förvärv av en mogen och stabil kundstock framstå som en 
betydligt fördelaktigare affär. Med en sådan kundstock följer i regel 

en begränsad churn och samtliga investeringar i kunden har tagits av 
överlåtaren. En annan fördel med ett kundstocksförvärv är att köparen 
kan ta över säljarens statistik över kundbeteendet. Med bas i historiska 
data kan förvärvaren balansera insatserna i samband med integrering 
av kundstocken. Kundtjänst, support och stödsystem kan i förväg an-
passas för att ta hand om den förvärvade stocken.

AllTele ser enbart fördelar i att förvärva en kundstock, antingen direkt 
som en rörelseöverlåtelse eller genom bolag. Genom förvärv uppnås 
snabbt de eftersträvade volymfördelarna och kundstocken genererar 
direkt en högre lönsamhet med de synergieffekter som uppstår i All-
Tele. 

I samband med ett förestående förvärv gör AllTele en värdering av hur 
den potentiella kundstocken kommer att fungera som en del i AllTeles 
verksamhet och om ett förvärv kan generera de synergier och fördelar 
som eftersträvas. En viktig faktor i denna värdering är vilket pris som 
ska betalas för den aktuella kundstocken. AllTele har genom åren do-
kumenterat en prisuppfattning vilket innebär att AllTele avstår från ett 
förvärv som inte möter uppställda krav. 

Även mot bakgrund av vad som ovan sagts är det AllTeles uppfattning 
att organisk tillväxt i vissa fall är att föredra. För AllTele är det vik-
tigt att den organiska tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamhet. 
För detta ändamål har AllTele en egen telemarketingorganisation med 
egna anställda säljare. Våra säljare är väl utbildade och insatta i AllTeles 
tjänster. Marknadsföringen sker i första hand som korsförsäljning mot 
vår egen kundbas. 

AllTeles affärsidé innebär bl a att bolaget ska erbjuda billiga och bra 
tele- och bredbandstjänster. Detta innebär inte att AllTele kommer att 
priskriga för att uppnå en större kundvolym. AllTeles priser ska vara 
konkurrenskraftiga i det lägre segmentet, men ska ändå ligga på en 
sådan nivå att långsiktig lönsamhet uppnås.  

Fullserviceerbjudande                                
AllTele har ägnat en stor del av 2009 åt att utveckla och bredda tjäns-
teinnehållet. AllTeles baserbjudande har sedan tidigare utgjorts av 
bredbandstjänster (fiber och xDSL), fasttelefoni, ip-telefoni och fast ip-
telefoni. Baserbjudandet är ett av marknadens starkaste erbjudande 
och håller genom AllTeles val av samarbetspartners en mycket hög 
kvalité. Stor vikt har lagts vid att förfina kvaliteten i såväl bredbands- 
som telefonierbjudandena. AllTeles ip-telefoni håller idag samma klass 
som traditionell koppartelefoni.

Den snabba tillväxten som AllTele haft under de tre senaste åren har 
varit fokuserad på volymtillväxt inom baserbjudandet. Samtidigt har 
den organiska tillväxten baserats på korsförsäljning. 

Under hösten 2009 har AllTele tagit steget mot ett breddat baserbju-
dande. Genom förvärvet av Kramnet erbjuder nu AllTele TV-tjänster 
producerade helt i egen regi.  AllTele har även träffat ett samarbets-
avtal med Telia Mobile Networks inom mobil telefoni och bredband. 
Avtalet innebär att AllTele kan tillhandahålla våra kunder marknadens 
starkaste erbjudande med bästa täckning. De mobila tjänsterna kom-
mer att introduceras under första halvåret 2010 och avsikten är att 
tjänsterna ska kunna hanteras inom vår egen systemplattform som                           
bl a innebär att alla tjänster ska kunna betalas med en faktura.
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Marknadsöversikt
Teknikskiftet inom marknaden för elektronisk kommunikation fortsät-
ter och marknaden för bredbandsabonnemang baserade på fibertek-
nik eller trådlös teknik växer allt mer, medan tidigare teknik (xDSL) 
som drivit en stor del av marknadens tillväxt står för en minskad andel 
av internetmarknaden. Antalet aktiva kunder med bredband i Sverige 
hade en till växt på ungefär 17 procent, från 3,4 miljoner till 4 miljoner 
mellan juni 2008 och juni 2009 (mobilt bredband stod för den stor 
del av ökning). Bredband abonnemang via xDSL uppskattades till 1,7 
miljoner den sista juni 2009, vilket är en minskning med ungefär två 
procent under ett år. Marknaden för mobilt bredband stod för en stor 
del av ökningen av bredbandsabonnemangen. Efterfrågan på bred-
bandsaccesser med mer än 10 Mbit/s har fortsatt att öka och utgör 33 
procent av Sveriges samtliga bredbandsabonnemang. 

En tydlig trend inom marknaden för elektronisk kommunikation är 
mobiltelefonin som tar mark, på bekostnad av den traditionella fasta 
telefonin, medan antalet IP-baserade telefoniabonnemang ökar kraf-
tigt. Antalet IP-baserade telefoniabonnemang via xDSL ökade ifrån 
179 000 sista juni 2008 till 270 000 sista juni 2009, vilket motsvarar 
en ökning med 51 procent.   

Antalet mobilabonnemang är nu uppe över 11 miljoner, ökningen är 
främst baserad på det ökade antalet abonnemang för mobilt bredband. 

Fasta samtalstjänster
Ett alternativ som blivit allt vanligare i Sverige är att lämna traditionell 
fast telefoni (PSTN), som kopplas via kopparnätet, och gå över till att 
använda IP-baserad telefoni. Samtidigt som den fasta telefonin (PSTN) 
minskar och tappar mark, ökar däremot den IP-baserade telefonin. 
Antalet PSTN-baserade abonnemang minskade med 8 procent från 
cirka 4,6 miljoner till cirka 4,2 miljoner, mellan slutet av fösta halvåret 
2008 och slutet av första halvåret 2009. Under samma period som 
ovan hade antalet IP-baserade abonnemang ökat med 32 procent, från 
656 000 till 865 000. Abonnemangen för IP-baserad telefoni via xDSL 
uppskattades från 179 000 sista juni 2008 till 270 000 sista juni 2009 
vilket motsvarar en ökning av 51 procent.  

Fast telefoni (PSTN) är den traditionella telefoni som erhålls genom en 
fast anslutning.

IP-telefoni nyttjas andra nät som bredbandsnätet (ADSL, xDSL, eller 
fiber) eller kabel-TV-nätet. För IP-telefoni behövs inget traditionellt te-
lefonabonnemang, däremot krävs en Internetanslutning.

Internetabonnemang

Bredbandsmarknaden har under åren genomgått stora förändringar i 
samband med övergången från uppringd anslutning till bredbandsan-
slutning.  Den sista juni 2009 uppgick det aktiva internet abonnemang 
till 4,4 miljoner.

Vid samma tidpunkt som ovan fanns det 3,5 miljoner aktiva kunder 
med bredband med 2 Mbit/s eller mer i överföringshastighet, vilket 
motsvarade 87 procent av Sveriges samtliga kunder med bredband. 

Den sista juni 2009 fanns det drygt 1,3 miljoner aktiva kunder med 
bredband med 10 Mbit/s eller mer i överföringshastighet, vilket mot-
svarade 33 procent av samtliga kunder med bredband i Sverige. Mot-
svarande andel bredbandsabonnemang med 10 Mbit/s eller mer var 
27 procent ett år tidigare. 

Bredbandsabonnemang 
Antalet aktiva kunder med bredband gick från 3,4 miljoner den sista 
juni 2008 till 4,0 miljoner den sista juni 2009, vilket motsvarar en till-
växt på ungefär 17 procent.  Mobilt bredband stod för en stor del av 
ökningen under 2009, men även fiber, fiber-LAN och kabel-tv ökade 
under året. 

Bredband är ett samlingsnamn för flera olika tekniker som gör det 
möjligt att ansluta till Internet med högre hastigheter än vad som är 
möjligt med uppringt Internet¹. 

Antalet Internetabonnemang
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TV-tjänster 

Det totala antalet tv-abonnemang den sista juni 2009 var 4,5 miljoner, 
drygt 2,4 miljoner av antalet var digital-tv-abonnemang. Antalet tv-
abonnemang var ungefär lika som tidigare år, dock har de analoga 
minskat och de digitala ökat.

En stor del av ökningen består av digital-tv via kabelnätet, som ökade 
med 15 procent på ett år, från 638 000 abonnemang sista juni 2008 
till 718 000 abonnemang den sista juni 2009. IP-tv via LAN-nät ökade 
under samma period som ovan med över 50 procent, från 63 000 till 
96  000. Dock minskade abonnemangen till de övriga distributions-
plattformarna under året.

Sampaketerade abonnemang

Sedan årsskiftet har antalet sampaketerade abonnemang ökat med 
cirka 20 procent. Den största ökningen omfattar de tre sampaketerade 
tjänsterna bredband, fast telefoni och tv.

Samtalstrafik
Antalet utgående trafikminuter för fasta samtalstjänster minskade 
från 13,4 miljarder under första halvåret 2008 till 11,5 miljarder un-
der första halvåret 2009, vilket innebär en trafikminskning av antalet 
utgående minuter per abonnent och månad med 45 minuter under 
motsvarande tidsperiod.  

Samtidigt som den utgående samtalstrafiken för de fasta samtals-
tjänsterna minskade, ökade däremot antalet utgående samtalsminuter 
från mobiltelefoner, från 8,8 miljarder till 9,6 miljarder minuter mellan 
första halvåret 2008 och första halvåret 2009.

Källa: Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 

Svensk telemarknad första halvåret 2009 
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Bolagsstyrning 
Sedan den 1 juli 2008 gäller att alla bolag som är upptag-
na till handel på en svensk reglerad marknad ska följa 
den reviderade koden för svensk bolagsstyrning (Koden). 
För bolag som upptas till handel på en reglerad marknad 
gäller att Koden ska tillämpas först i samband med den 
första årsstämman som hålls året efter börsnoteringen. 
AllTele har valt att tillämpa Koden redan från och med 
2009 års årsstämma enligt principen följ eller förklara. 
 

Bolagsstyrning i AllTele                                

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är ett svenskt publikt 
aktiebolag med säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Aktien 
handlas sedan 15 juni 2009 på OMX Nasdaq Stockholm, Small Cap. 
Bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk     
lagstiftning, huvudsakligen den svenska aktiebolagslagen, notering-
savtalet med OMX, svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen 
och andra relevanta regelverk. Bolagsstyrningsrapporten har upprät-
tats i enlighet med Koden och beskriver AllTeles bolagsstyrning, led-
ning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen. Inför sin planerade börsnotering 2009 valde 
AllTele att tillämpa Koden fullt ut från och med 2009 års årsstämma. 
Om AllTele finner att en viss regel eller rekommendation i Koden inte 
är lämplig att följa med hänsyn till AllTeles speciella omständigheter 
kan Bolaget komma att avvika från denna regel. Avvikelsen kommer 
då att tydligt redovisas och motiveras. Denna bolagsstyrningsrapport 
utgör inte en del av den formella årsredovisningen och har inte gran-
skats av bolagets revisorer.
 

Bolagsstämma                                                                  

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i AllTele. De ak-
tieägare som närvarar på bolagsstämman utser styrelse och revisor 
samt fattar bland annat beslut om vinstdisposition, ändringar i bo-
lagsordning och förändring av aktiekapitalet. Från årsstämman 2009 
fastställer stämman principer för utseende av valberedningen. Antalet 
aktieägare uppgick till 1 378 den 26 mars 2010.
 
Årsstämma 2009

Årsstämman 2009 hölls i Stockholm den 29 maj 2009. På stämman 
deltog 17 röstberättigade aktieägare som representerade cirka 27 
procent av kapital och röster, motsvarande 2 686 605 aktier.

Vidare beslutade stämman att styrelsen ska utgöras av fem personer 
utan suppleanter. Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2009 
inte lämna någon aktieutdelning. 
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en eller flera 
emissioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, 
av sammanlagt högst 1 000 000 aktier mot kontant betalning eller 

betalning genom apport eller kvittning. Bemyndigandet har inte ut-
nyttjats under 2009.  
 
Stämman avhölls på svenska och det var inte möjligt att följa eller 
delta i stämman med hjälp av kommunikationsteknik från annan ort. 
Någon förändring i detta avseende är inte planerad för årsstämman 
2010.
 
Årsstämma 2010                                         

Årsstämma 2010 kommer att äga rum den 10 maj 2010 i Stockholm. 
Kallelse offentliggjordes den 9 april 2010.
 

Valberedning                                               

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av val av 
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid 
årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. 
 
Under 2009 tillsattes en valberedning i enlighet med de principerna 
som fastställdes av årsstämman 2009. Valberedningen har utgjorts 
av Thomas Nygren (styrelsens ordförande), advokat Frank Reijbrandt 
(representerande Mark Anthony Hauschildt), Jerry Lundqvist (repre-
senterande Ola Norberg) och Jonas Fredriksson (representerande Öh-
man IT-fond). Jerry Lundqvist utsågs till valberedningens ordförande.
 

Styrelsen                                                       

Styrelsen i AllTele har en strategiskt styrande roll och ansvarar för att 
den verkställande ledningen genomför av styrelsen fattade beslut. 
Styrelsen utgör även en kontrollfunktion och har ett informations-
ansvar för att säkerställa att en korrekt bild av AllTele och dess finan-
siella ställning ges till marknaden.

Styrelsen arbetar efter en fastställd skriftlig arbetsordning, vilken 
reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution 
av material till sammanträden, ärenden att förelägga styrelsen för 
beslut samt reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens 
ordförande och verkställande direktören och definierar verkställande 
direktörens befogenheter. Styrelsens ordförande förbereder styrel-
semötena tillsammans med verkställande direktören. Verkställande 
direktören rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte om AllTeles 
finansiella utveckling.

Enligt AllTeles bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter 
och inga suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som ledamot 
kan ingå i styrelsen finns inte. 

Som styrelse beslöt årsstämman 2009 om omval av Thomas Nygren, 
Ola Norberg, Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Moström 
Koebe. Årsstämman valde Thomas Nygren till styrelsens ordförande. 
Det finns för närvarande ingen styrelsemedlem invald som personal-
representant. 

Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Koebe är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen, medan Thomas Nygren 
och Ola Norberg är beroende, enligt Stockholmsbörsens fortlöpande 
noteringskrav och enligt Kodens krav, vid årets utgång 2009.
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Styrelsens arbete 2009                                       

Under 2009 genomfördes 11 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen 
behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg 
vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning, 
som affärsläge, orderläge, prognoser, ekonomiskt utfall, årsbokslut 
och delårsrapporter. Vidare behandlades övergripande frågor rörande 
strategisk inriktning, struktur och organisationsförändringar samt 
företagsförvärv.

Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapporter. Ett möte har 
behandlat strategisk inriktning och verksamhetsplanering. Ett styrel-
semöte ägnades åt koncernens prognos och verksamhetsinriktning 
för 2009. Ett konstituerande möte hölls efter årsstämman, där beslut 
fattades om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion 
och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Övriga styrelsemöten 
var beslutsmöten framförallt i förvärvsfrågor.

Styrelsen har varit fulltalig på samtliga möten under 2009. VD och 
koncernchef för AllTele, Ola Norberg, ingår i styrelsen. Även andra 
tjänstemän i ledningen har varit adjungerade på styrelsemötena. 
Protokoll har under 2009 förts av COO.

Koncernledning                                            

AllTeles VD är ansvarig för den löpande operativa verksamheten. 
Styrelsen fastställer årligen en instruktion avseende verkställande 
direktörens uppgifter och ansvarsområden samt åtaganden gentemot 
styrelsen. Gentemot styrelsen ska VD fortlöpande framlägga uppgifter 
som styrelsen efterfrågar vid bedömning av AllTeles situation.

 VD har tillsatt en koncernledning som löpande ansvarar för olika 
delar av verksamheten. Koncernledningen består av koncernens VD, 
CFO, CTO, COO, marknadschef samt ekonomichef. 

Koncernledningen arbetar mycket nära varandra med daglig kontakt. 
Under året har frågor av såväl operativ som strategisk karaktär be-
handlats löpande.

AllTeles styrelseordförande och VD har minst en gång per vecka 
kontakt för avstämning av verksamhetens utveckling.

Ersättningar                                                 

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelseledamöterna. 
Årsstämman 2009 beslutade om ett styrelsearvode om sammanlagt 
425 Kkr, varav 100 Kkr vardera till styrelsens ordförande, Camilla 
Koebe och Olle Söderberg samt 125 Kkr till Björn Wolrath. Till verk-
ställande direktören utgick inget styrelsearvode.

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för 
AllTeles VD, vilka fastställs av styrelsen. Den verkställande direktören 
närvarar inte vid styrelsens diskussioner rörande ersättningar till den 
verkställande direktören. VD förhandlar ersättning och anställnings-
villkor för sina medarbetare i bolagsledningen.

Ersättning 2009 till verkställande direktören utgjordes av grundlön 
samt rörlig ersättning och till övriga ledande befattningshavare av 
grundlön. Den fasta lönen omprövas varje år och ska beakta den 
anställdes erfarenhet och ansvarsområden. Den rörliga ersättningen 
är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalita-
tiva mål. Avseende den verkställande direktören består den rörliga 
ersättningen av 0,40 SEK per kund och månad upp till 200 000 
kunder.

I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för 
samtliga medarbetare. Pensionsavsättningarna beräknas enligt regler 
för ITP1.

Under 2009 utgick ersättning till verkställande direktören om totalt  
1 670 (1 386) Kkr, varav 495 (233) Kkr utgjorde rörlig ersättning samt 
pensionsförmåner om 205 (84) Kkr. Avseende ledande befattningsha-
vare utgick ersättning om sammanlagt 3 481 (2 183) Kkr under 2009 
varav 0 (0) Kkr utgjorde rörlig ersättning samt pensionsförmåner om 
559 (117) Kkr. 

Ersättning till den verkställande direktören utgörs från 1 januari 
2010 av en fast ersättning där den verkställande direktören har rätt 
att erhålla och själv fördela ett årligt bruttolöneutrymme om 3 200 
Kkr. Bruttolöneutrymmet ska täcka samtliga förmåner förknippade 
till anställningen; såsom t ex bruttolön, samtliga lönebikostnader 
(allmänna, kollektiva och individuella), samt tjänstebil. Utöver den 
fasta ersättningen är verkställande direktören berättigad till en sär-
skild bonusersättning som bygger på en uppfyllelse av målen beträf-
fande Bolagets tillväxt och resultat. Bonusgrundande perioder avser 
Bolagets räkenskapsår. Fastställd bonusersättning för räkenskapsår 
2010 utbetalas månadsvis under tolv månader med första betalning 
under juli 2011. 

Uppsägningstid

Mellan AllTele och den verkställande direktören gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader. Mellan AllTele och övrig företagsled-
ning gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till tolv månader. För 
det fall AllTeles aktier blir föremål för uppköpserbjudande eller att 
mer än 50 procent av samtliga aktier kontrolleras av en aktieägare 
eller ett konsortium av aktieägare som därvid utövar bestämmande 
inflytande över AllTele, sk ”Change of Control”, äger den verkstäl-
lande direktören och bolagets CTO inom sex månader från tidpunkten 
för genomförandet av en sådan Change of Control generera sina 
egna uppsägningar. Vid en sådan uppsägning eller om AllTele inom 
samma sexmånadersperiod säger upp den verkställande direktören 
eller bolagets CTO, äger de var för sig rätt att från Bolaget erhålla ett 
avgångsvederlag motsvarande fem gånger deras respektive brut-
tolöneutrymme minskat med 15 procent. Sådant avgångsvederlag 
ska utbetalas månadsvis under en period av fem år från uppsägnin-
gen.

Pensioner

I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för 
samtliga medarbetare förutom den verkställande direktören. Under 
2009 beräknades den verkställande direktörens pensionsavsättning 
enligt regler för ITP1 med ett tak baserad på en fast lön om 80 Kkr 
per månad. Under 2010 ska AllTele teckna de pensions-, liv- och 
olycksfallsförsäkringar som den verkställande direktören önskar 
enligt de villkor som parterna kan enas om och som ryms inom det 
bruttolöneutrymme som anges ovan. 
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Avgångsvederlag

Inga avgångsvederlag utöver normala uppsägningstider förekommer 
för övriga i företagsledningen.

Ersättning till revisorer

Ersättning till AllTeles revisorer utgår enligt löpande räkning. Under 
2009 utgick ersättning till Ernst & Young AB med 905 (951) Kkr, varav 
333 (483) Kkr avsåg andra uppdrag än revisionsuppdrag.

Incitamentsprogram

Utöver vidstående beskrivning om ersättning finns i dagsläget inga 
incitamentsprogram till verkställande direktören eller ledande be-
fattningshavare.

Ersättningskommitté

AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte 
inrättat någon särskild ersättningskommitté utan styrelsen ansvarar 
för ersättningsfrågor. 

 

Revision                                                         

Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes av årsstämman 2007 till 
revisor för tiden intill utgången av 2010. Huvudansvarig revisor är 
auktoriserad revisor Per Hedström. Granskning av 2009 års räkens-
kaper och internkontroll påbörjades i oktober-december. Avstämning, 
granskning och revision av bokslut och årsredovisning genomfördes i 
januari-februari 2010.

Styrelsen får en redogörelse för om bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, den ekonomiska förvaltningen och de ekono-
miska förhållandena i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. 
För räkenskapsåret 2009 har revisorerna rapporterat till styrelsen 
rörande internkontroll frågor vid ett tillfälle då VD och andra ledande 
befattningshavare inte deltog.

Revisionsutskott

AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte 
inrättat något särskilt revisionsutskott utan styrelsen ansvarar för 
dessa frågor.

Intern kontroll

Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för 
bolag som handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Dessutom finns det 
interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördel-
ning som syftar till god internkontroll. Koncernens resultat och ut-
veckling följs internt upp månadsvis med analyser och kommentarer.

AllTele har ingen särskild granskningsfunktion för internkontroll, 
däremot finns i verksamheten inbyggda kontrollelement i de olika 
processer som förekommer i AllTele med syfte att stärka den interna 
kontrollen. Den interna kontrollen hanteras av styrelsen varvid bo-
lagets verkställande direktör i den del det berör ledningsfunktionen 
inte deltar. Under räkenskapsåret har ett sådant möte ägt rum där 
bolagets revisor deltog.

En vedertagen definition (hämtad ur “Internal Control - Integrated 
Framework”) av intern kontroll är en process genom vilken styrelsen, 
ledningen och anställda med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa 
att följande mål uppnås:

•	En	effektiv	och	ändamålsenlig	verksamhet	inklusive	skydd	av	till	gångar 
•	En	tillförlitlig	finansiell	rapportering 
•	Efterlevnad	av	tillämpliga	lagar	och	förordningar	samt	interna	regelverk

Arbetet med utformandet av interna processer och uppföljning av 
dessa pågår kontinuerligt inom AllTele och blir viktigare i takt med 
Bolagets tillväxt.

Informationsgivning                                    

AllTeles informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter 
ges via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och 
delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida (www.
alltele.se). På hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella 
rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren samt infor-
mation om bolagsstyrning. Informationsgivningen i bolaget följer den 
av styrelsen fastställda informationspolicyn för AllTelekoncernen.
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Från vänster:  Olle Söderberg, Thomas Nygren, Camilla Moström Koebe, Björn Wolrath, Ola Norberg. 

THOMAS NYGREN

Styrelseordförande. Advokat, född 1962, invald 2002.

Verksam som advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå. Styrelseordfö-
rande i Hamilton Advokatbyrå Stockholm AB, Hamilton Advokatbyrå Stockholm 
Holding AB, Hamilton Sverige AB, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB och 
ANS Intressenter AB samt styrelseledamot i Cryptzone AB, Koneo AB, Caranth 
Trading AB, Caranth Holding AB och N3 Advokatbyrå AB, Lynhill Trading AB. 
Suppleant i Säters Advokatbyrå AB och Johan Linder Advokatbyrå AB. 

Ej oberoende i förhållande till Bolaget men oberoende i förhållande till Bola-
gets huvudaktieägare. 

Aktieinnehav*: 397 910

BJÖRN WOLRATH

Ledamot. Pol.mag, född 1943, invald 2008.

Styrelseordförande i Countermine Technologies AB, Gexco AB, Samhall AB, 
Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB, Rederi AB Gotland, 
KBI intressenter AB, Stockholms Universitet Holding AB, Yallotrade AB, Koneo 
AB. Styrelseledamot i BabyBjörn AB, Momentum AB, Företagsekonomiska 
institutet 1888 AB, Marknadsinstitutet i Stockholm AB, Wormuth & Partners 
Business Intelligence samt i Zeonda AB. Styrelsesuppeleant i Oso AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Aktieinnehav*: -

Styrelsen

* Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag och avser per 
den 26 mars 2010

OLLE SÖDERBERG

Ledamot. Född 1949, invald 2006.

Verksam som affärscoach på Ekman & Partners samt InnerBrand. Styrelseleda-
mot i Blixten & Co AB, Blixten & Co Holding AB, Söderberg Communication AB,  
Soya Kommunikation AB och  samt suppleant i Söderberg Agentur AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Aktieinnehav*: 21 666

CAMILLA MOSTRÖM KOEBE

Ledamot, Civilingenjör, född 1965, invald 2008.

Verksam som kommunikationschef vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakade-
mien. Styrelseledamot i IVA IM Gruppen AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Aktieinnehav*: 14 000

OLA NORBERG

Verkställande direktör och ledamot, född 1951, invald 2002. 

Styrelseordförande i Toppchark AB, styrelseledamot i Teleetablering Utveckling 
i Sverige AB och ILENIO AB och suppleant i Wasadata Bredband AB och 
Kramnet AB. 

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Aktieinnehav*: 1 031 912                 
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Från vänster: Ola Norberg, Karl Asp, Peter Bellgran, Stefan Ericsson, Bo Ekenstierna.

* Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag och avser per 
den 26 mars 2010.

Ledande befattningshavare  

OLA NORBERG
Verkställande direktör. Se uppgifter på föregående sida.

PETER BELLGRAN

CTO och vVD sedan 2002, VD i Wasadata Bredband sedan 2007. Civilingenjör. 
Född 1957.

Har lång erfarenhet från telekommunikationsmarknaden och har bl a varit verk-
sam som produktionschef på LM Ericsson AB samt som affärsutvecklingschef 
på Telia AB samt affärsutvecklings- och marknadschef på Bredbandsbolaget 
AB. 

Inga nuvarande styrelseuppdrag. 

Aktieinnehav*: 400 533

BO EKENSTIERNA

COO sedan juni 2008. Civilekonom. Född 1962.

Bo Ekenstierna har erfarenhet av bl a telekom och försäljning genom befatt-
ningar som produktchef för telekom och försäljningschef för privatmarknad 
inom Vattenfall AB. Bo Ekenstierna har även varit Sales Manager på Axel John-
son Resources AB.

Inga nuvarande styrelseuppdrag.

Aktieinnehav*: 13 000

KARL ASP

CFO sedan januari 2009. Civilekonom (Bachelor of Arts in Business Administra-
tion). Född 1960.

Har tidigare innehaft positioner som ekonomiansvarig på ett flertal bolag varav 
flera befunnit sig i publik miljö. Exempel på tidigare arbetsgivare är Neonode 
Inc., noterat på NASDAQ i USA, Shurgard Sweden AB, Industri-Matematik Inter-
national Inc. och Europolitan Holding AB, tidigare noterat på Stockholmsbörsen.

Inga nuvarande styrelseuppdrag.

Aktieinnehav*: 10 000

STEFAN ERICSSON

Marknadschef sedan januari 2009. Född 1969. Civilekonom med inriktning mot 
marknadsföring med lång erfarenhet inom telekom. Har tidigare varit verksam 
som Strategisk Produktchef för PSTN & VoIP på Glocalnet, Sälj- och Marknads-
chef på Ventelo Privat AB, European Marketing Manager på TSI, Product Marke-
ting Mananger Nordic på MCI WorldCom och AM på Tele2.   

Inga nuvarande styrelseuppdrag.

Aktieinnehav*: -

Revisorer                                                      
Revisor i AllTele är Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Per Hedström 
som huvudansvarig revisor. Per Hedström är medlem i Far.



ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 21

Aktiekapital                                                  
Aktiekapitalet i AllTele uppgår till 1 977 640 SEK, fördelat på 9 888 200 
aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Enligt AllTeles bolagsordning 
ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 SEK och högst 
4 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 
20 000 000. Sedan bolaget grundades år 2002 har sammanlagt tolv 
nyemissioner genomförts. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk 
lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK).

Bolaget har endast ett aktieslag och aktierna kontoförs av Euroclear 
Sweden AB (tidigare VPC). Samtliga aktier medför lika rätt till andel i 
bolagets tillgångar och resultat och har lika röstvärde. Vid en eventuell 
likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det 
antal aktier som aktieägaren innehar. 

AllTeles aktie är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har inte 
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller 
föregående räkenskapsår.

Bemyndiganden                                            
Per den 31 december fanns ett bemyndigande för styrelsen att före 
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 
beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission 
av högst 1 000 000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom 
apport eller kvittning. 

Teckningsoptioner och konvertibla  
skuldebrev                                                             
Vid extra årsstämma den 28 september 2007 fattades beslut, i enlighet 
med styrelsens förslag, om emission av 500 000 teckningsoptioner 
med rätt för 3xL Capital AB att teckna 500 000 aktier i bolaget, omräk-
nat till 530 553 aktier efter emissioner. Teckningskursen var 20 SEK 
per aktie, omräknat till 19,45 SEK per aktie efter emissioner och rätten 
kunde utnyttjas senast den 30 augusti 2011. Emissionen betalades 
med apportegendom i form av aktier i Wasadata Bredband AB och rik-
tades till 3xL Capital AB i egenskap av säljare av dessa aktier. Utspäd-
ningseffekten för befintliga aktieägare blev högst 5,1 procent förutsatt 
att samtliga teckningsoptioner utnyttjas. Under 2009 omförhandlades 
köpeavtalet avseende Wasadata Bredband AB. Det nya avtalet innebar 
en sänkt köpeskilling och återgång av samtliga optioner som teck-
nades vid förvärvstillfället under 2007. Efter omförhandlingen och vid 
utgång av 2009 finns det inga utställda teckningsoptioner.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapitalets utveckling
År Transaktion Antal aktier Antal aktier Ökning aktiekapital, 

SEK
Aktie- 

kapital, SEK
Kvot-
värde

2002 Bolagsbildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1

2003 Nyemission 400 000 500 000 400 000 500 000 1

2004 Nyemission 80 000 580 000 80 000 580 000 1

2005 Nyemission 20 000 600 000 20 000 600 000 1

2005 Split 5:1 - 3 000 000 - 600 000 0,2

2005 Nyemission 500 000 3 500 000 100 000 700 000 0,2

2006 Nyemission 80 400 3 580 400 16 080 716 080 0,2

2006 Nyemission 192 000 3 772 400 38 400 754 480 0,2

2006 Nyemission 1 000 000 4 772 400 200 000 954 480 0,2

2007 Nyemission 500 000 5 272 400 100 000 1 054 480 0,2

2007 Nyemission 250 000 5 522 400 50 000 1 104 480 0,2

2008 Nyemission 1 840 800 7 363 200 368 160 1 472 640 0,2

2008 Apportemission 1 000 000 8 363 200 200 000 1 672 640 0,2

2008 Riktad nyemission 1 525 000 9 888 200 305 000 1 977 640 0,2
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Aktieägaravtal                                             
Såvitt styrelsen känner till, föreligger inga aktieägaravtal eller andra 
överenskommelser mellan några av AllTeles aktieägare som syftar till 
gemensamt inflytande över AllTele eller motsvarande avtal som kan 
komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras. Inte heller 
föreligger överenskommelser om att inte avyttra aktier under en viss 
tid (s k lock-up agreement).

Aktieägare                                                    
Bolaget hade 1 378 aktieägare den 26 mars 2010. Huvudägare är 
Mark Haushildt och Bolagets VD, Ola Norberg. Övriga större ägare ut-
görs bl a av övriga grundare med familjer samt ett antal finansiella 
institutioner, däribland Öhman Fonder, AB Stena Finans samt Davegård 
& Kjell Sverige AB.

Aktieägarförteckning per 2010-03-26

Namn Antal 
aktier

Kapital & 
röster (%)

Mark Hauschildt  1 552 519  15.7

Ola Norberg familj, direkt och genom bolag 1 031 912 10,4

Tenor SA 833 333 8,4

Öhman IT-fond 727 666 7,4

Hans Hellspong, familj 510 626 5,2

Avanza Pension 441 305 4,5

Peter Bellgran, familj och direkt 400 533 4,1

Thomas Nygren, familj, direkt och genom bolag 397 910      4,0

Davegårdh & Kjell Fonder AB 393 988 4,0

Nils-Robert Persson, direkt och genom bolag 293 916 3,0

AB Stena Finans  210 034 2,1

BMI Invest AB 206 666 2,1

G&T Invest AB 193 454 2,0

Nordnet Pensionsförsäkring AB  185 288 1,9

Ackra Invest AB 116 623 1,2

Övriga 2 392 427 24,2

Totalt 9 888 200 100

Ägarstruktur den 26 mars 2010                                                                        

Innehav Antal aktieägare Antal aktier Andel av röster 

och kapital

1-1000 982 459 420 4,65%

1001-10 000 342 1 097 724 11,10%

10 001-100 000 36  898 672 9,09%

100 001- 18 7 432 384 75,16%

Totalt 1 378  9 888 200    100,00%

Utdelningspolicy                                          
Det är styrelsens ambition att AllTele långsiktigt ska lämna utdelning 
motsvarande 30 procent av Bolagets resultat efter skatt. Dock ska Bo-
lagets finansiella situation, investeringsbehov, utvecklingsmöjligheter 
eller potentiella förvärv beaktas vid förslag till utdelning.

Bolagets låneavtal med Proventus innebär begränsningar att lämna 
utdelning om resultat före avskrivningar för föregående räkenskapsår 
understiger 50 Mkr. Avtalet stipulerar även att maximalt 50 procent av 
vinsten kan delas ut till aktieägarna. 

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Rätt till utdel-
ning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämnings-
dag är registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp 
och begränsas endast genom regler om preskription. Vid händelse av 
preskription tillfaller beloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktio-
ner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som 
är bosatta utanför Sverige.

Handel i AllTeles aktie                                
AllTeles aktie handlas sedan den 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stock-
holm, Small Cap. Kortnamnet är ATEL och börsvärdet uppgick per den 
31 mars 2010 till 182,9 Mkr. Bolaget har tecknat likviditetsgarantiavtal 
med Remium AB i syfte att främja likviditeten i aktien. Avtalet innebär 
i korthet att Remium vid varje givet tillfälle ska verka för att skillnaden 
mellan köp- och säljkurs i Bolagets aktier inte överstiger 3,5 procent. 

Nedanstående diagram visar kursutvecklingen i AllTele-aktien under 
perioden 1 april 2009–31 mars 2010.
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Förvaltningsberättelse                                
Styrelsen och verkställande direktören för AllTele Allmänna Svenska 
Telefonaktiebolaget AB (publ), organisationsnummer 556626-2407, 
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2009.

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (AllTele) är ett svenskt 
publikt aktiebolag med säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län. 
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 har godkänts för publi-
cering av styrelsen och verkställande direktören den 15 april 2010. 
De i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för 
moderbolaget och koncernen ska fastställas på årsstämman i AllTele 
som hålls den 10 maj 2010.

Aktien och ägarförhållanden                                               
AllTeles aktiekapital per den 31 december 2009 uppgår till 1 977 640 
kr och är fördelat på 9 888 200 aktier.

AllTeles aktie handlas sedan den 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stock-
holm, Small Cap.

Analet aktieägare uppgick till 1 378 aktieägare den 26 mars 2010.

Aktieägare över 10%: 

Antal aktier Ägar- och röstandel

Mark Anthony Hauschildt 1 552 519 15,7%

Ola Norberg familj + bolag 1 031 912 10,4%

Aktieägaravtal                                                                                           
Såvitt styrelsen känner till, föreligger inga aktieägaravtal eller andra 
överenskommelser mellan några av AllTeles aktieägare som syftar till 
gemensamt inflytande över Bolaget eller motsvarande avtal som kan 
komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Ej heller fö-
religger överenskommelser om att inte avyttra aktier under en viss tid 
(s k lock-up agreement).

Koncernstruktur                                                                                       
Koncernen består per den 31 december 2009 av moderbolag och två 
dotterbolag, Wasadata Bredband AB och Kramnet AllTele AB.

Verksamhet                                                                                                     
AllTele erbjuder och levererar en komplett produktportfölj med fast 
telefoni, IP-telefoni, bredbandstelefoni, mobila tele- och datatjänster, 
TV, fiberbaserade bredbandstjänster i stadsnät samt ADSL. Komplet-
terande drifts-, lagrings-, och säkerhetstjänster utgör värdehöjande 
delar knutna till bastjänsterna. Drifts-, produktions- och stödsystem är 
modulärt utbyggbara till betydande volymökningar utan större inves-
teringar.  AllTele samarbetar med ledande operatörer och systemleve-
rantörer i långsiktiga avtal.

Rörelsens intäkter, kostnader och resultat   
Koncernens omsättning under 2009 uppgick till 229,7 (169,3) Mkr, en 
ökning med 35,7 % jämfört med helåret 2008. Ökningen under 2009 
beror främst på helårseffekten av de genomförda förvärven under an-

dra halvan av 2008 samt de förvärv som genomfördes under 2009. 
Övriga intäkter inkluderar 1,5 Mkr relaterade till en justering i förvärvs-
kostnaden för dotterbolaget Wasadata Bredband AB.

Rörelsens kostnader uppgick för helåret 2009 till 220,2 (162,2) Mkr. 
Kostnadsökningen 2009 beror främst på direkta kostnader hänförliga 
till de genomförda förvärven under andra halvan av 2008, satsningar 
på kundtjänst och teknik samt våra interna TM-verksamhet. Rörelsens 
kostnader under verksamhetsåret 2009 har belastats ytterligare med 
externa kostnader av engångskaraktär för börsintroduktionen om 3,5 
Mkr. 

Koncernens EBITDA för helåret 2009 uppgick till 28,8 (22,2) Mkr. Kon-
cernens nettoresultat för helåret 2009 ökade till 5,8 (2,3) Mkr, vilket 
gav ett nettoresultat per aktie om 0,59 (0,28) kr.  

Kassaflöde, investeringar och finansiell 
ställning                                                                                                               
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 
helåret 2009 till 38,1 (37,5) Mkr. Ökningen under året avser främst 
förändringar av rörelsekapitalet relaterade till genomförda förvärv. 

Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2009 till 76,4 (70,6) Mkr. 
Soliditeten uppgick till 35,0 (40) %. Koncernens balansomslutning 
uppgick den 31 december 2009 till 220,0 (178,2) Mkr. 

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna ökade under året med 
netto 15,4 Mkr efter nya investeringar och avskrivningar, varav netto-
ökningen om 2,2 Mkr avser investeringar i materiella anläggningstill-
gångar om kapacitet och utrustning till nya tjänster. Nettoökningen om 
13,9 Mkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar som 
har tillkommit koncernen via förvärv samt förändring av uppskjuten 
skattefordran om 0,7 Mkr efter prövning av underskottsavdrag.  

Lagret ökade med 7,8 Mkr under året varav 6,6 Mkr avser värdet av ett 
36 månaders avropsavtal för IP-telefoniutrustning.  

Kundfordringarna ökade under helåret 2009 med 5,8 Mkr till 15,9 
(10,1) Mkr. Ökningen av kundfordringarna beror dels på att AllTele 
under första kvartalet 2009 började fakturera kunder som förvärva-
des under 2008 samt nya kunder som tillkom koncernen vid förvärvet 
av Kramnet AllTele AB under fjärde kvartalet 2009. Övriga kortfristiga 
fordringar under helåret 2009 minskade med 0,6 Mkr. 

Kortfristiga skulder ökade per 31 december 2009 med 44,8 Mkr till 
121,3 (76,5) Mkr. Ökningen beror främst på förvärvet av Kramnet All-
Tele AB och förvärvet av MegaPhonekunderna. Vid tillträdet av Kram-
net AllTele AB betalades 4,5 Mkr av köpeskillingen. Resterande del, 4,5 
Mkr, ska betalas i lika delar under februari respektive maj 2010. Vid 
förvärvet av kundstocken från MegaPhone betalades köpeskillingen i 
sin helhet den 4 januari 2010, varvid denna har bokförts under kort-
fristiga del av lån i bokslutet. En ytterligare kortfristig skuld om 3,5 Mkr 
har tagits upp relaterat till avropsavtal för IP-telefoniutrustning. 

Låneskulden under 2009 har amorterats med 13,9 Mkr. 

Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december 2009 
till 37,3 (17,9) Mkr, varav outnyttjad checkräkningskredit utgjorde 10,0 
(4,0) Mkr. Likvida medel ökade per den 31 december 2009 med 13,4 
Mkr till 27,3 (13,9) Mkr.
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Finansiering                                                 
Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital samt genom lån. 
Under december 2009 ökade moderbolagets checkräkningskredit från 
4 Mkr till 10 Mkr. Under januari 2010 ökade moderbolagets checkräk-
ningskredit från 10 Mkr till 15 Mkr samt ytterligare en bankkredit om 
12 Mkr säkerställdes för att användas vid behov. Utöver detta finns 
inget ytterligare kapitalbehov för närvarande. 

Moderbolaget                                                                                                    
Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebo-
laget (publ). 

Moderbolagets omsättning för helåret 2009 uppgick till 216,3 (159,6) 
Mkr, nettoresultatet uppgick till 4,3 (3,9) Mkr och investeringarna till 
34,4 (75,7) Mkr.

Medarbetare                                                                                                    
Antalet anställda i koncernen den 31 december 2009 uppgick till 95 
(94). Medeltal anställda i koncernen under 2009 uppgick till 91 (52). 

Forskning och utveckling                                                             
AllTele bedriver ingen forskning och kostnaderna för produktutveckling 
är inte av väsentlig betydelse för verksamheten. 

Styrelsen                                                     
Mellan bolagsstämmorna utgör styrelsen det högsta beslutande orga-
net inom AllTele och dess uppgifter regleras av bolagsordningen och 
aktiebolagslagen. Därutöver styrs styrelsearbetet av den arbetsordning 
som varje år antas i samband med styrelsens första sammanträde ef-
ter årsstämman. 

Den nuvarande styrelsen valdes på årsstämma den 29 maj 2009. 
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. Under 2009 har sty-
relsen hållit 6 ordinarie sammanträden inklusive konstituerande möte 
och 5 extra möten.

Information om styrelsens sammansättning, arbetsuppgifter och an-
svarsområden finns under avsnittet Bolagsstyrning, på sidan 16.

Förslag till riktlinjer för ersättning till le-
dande befattningshavare                                                         
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om i huvudsak följande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget ska 
sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknads-
mässiga ersättningar. Ersättningskommittén som består av styrelsen 
utom den verkställande direktören ska bereda ärenden om ersättning 
och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid besluts-
förslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, 
erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av 
följande delar: fast årslön, rörlig ersättning med tak, premiebaserade 
pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Möjlighe-
ten till särskild engångsersättning i samband med en försäljning av 
Bolaget skall även finnas för den verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer 

om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som 
motiverar det. 

För mer information se not 5.

Bolagsstyrning                                                                                        
AllTele börsnoterades den 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, 
Small Cap och omfattas idag av Svensk kod för bolagsstyrning i sam-
band med första årsstämma efter börsnotering. Styrelsen har beslutat 
att AllTele fram till dess frivilligt ska tillämpa de bestämmelser och 
riktlinjer i koden som är tillämpliga för ett bolag av AllTele storlek. Mer 
information om arbetet med Bolagsstyrning finns på sidan 16.

Riskfaktorer                                                                                       
En redovisning för riskfaktorer relaterade till verksamheten, markna-
den, finansiella och övriga riskfaktorer återfinns i not 2 sid 37-38. I 
bokslutskommunikén omnämndes en föreliggande tvist med SkeKraft 
om riktigheten avseende vissa belopp hänförliga till AllTeles överta-
gande av SkeKrafts telekomkunder. Tvisten har under mars 2010 lösts, 
med följd att ingendera parten har några krav på den andra parten.

Framtidsutsikter                                         
Styrelsen satte inför börsnoteringen i juni 2009 upp fyra övergripande 
mål för verksamheten fram till och med 2012. Målen innefattar att 
bolaget senast 2012 ska ha uppnått en omsättning överstigande 450 
Mkr med en EBITDA- och rörelsemarginal överstigande 20 respektive 
10 procent samt att verksamheten ska generera starka operativa kas-
saflöden. Trots den djupa konjunktursvackan har AllTele uppnått en 
sund och stabil kundbas, god rörelsemarginal och bra kassaflöden. 
Därför kvarstår styrelsens fastslagna mål om expansion, lönsamhet 
och starka kassaflöden.

Händelser efter balansdagen                                               
Under januari 2010 ökade moderbolagets checkräkningskredit från 10 
Mkr till 15 Mkr samt ytterligare en bankkredit om 12 Mkr, med sedvan-
liga covenanter, säkerställdes för att användas vid behov.  

Den 31 mars 2010 tecknade AllTele och Brainheart-bolaget SweFour 
AB avtal om förvärv av Spinbox AB. Tillträde sker under andra halvan 
av april 2010, med ekonomisk effekt från den 1 april 2010. AllTele 
avser att betala förvärvet med nyemitterade aktier i AllTele i enlighet 
med bemyndiganden från årstämman 2009.

Spinbox hade vid avtalets tecknande c:a 2 500 företagskunder med 
nära 20 000 aktiva mobilabonnemang. Spinbox har under de senaste 
åren uppvisat en stark organisk tillväxt på ca 25 % per år med god 
lönsamhet. Bolaget omsatte under 2009 närmare 80 Mkr.

Förvärvet av Spinbox är strategiskt viktigt och innebär att AllTele di-
rekt uppnår kritisk kundmassa för att nå lönsamhet i mobilsatsningen. 
AllTele får med Spinbox också ett MVNO-avtal med Telia som komplet-
terar det egna Service Provider-avtalet som tecknades under hösten. 
Detta innebär Sveriges bästa mobiltäckning och roamingavtal med 
över 220 operatörer i 98 länder. AllTele får vid förvärvet tillgång till ett 
10-årigt know-how på paketering och integrering av fasta och mobila 
erbjudanden. Med förvärvet följer det i återförsäljarledet starkt inarbe-
tade varumärket SIZE.



Årsstämma                                                                                                       
Årsstämma hålls den 10 maj 2010 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2, Stockholm. Kallelse har publicerats i Svenska Dagbladet och i Post- och 
Inrikes Tidningar den 12 april 2010 samt på www.alltele.se den 9 april 2010.

Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust                                                      

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Överkursfond                           71 183 569 SEK

Årets resultat                              4 256 253 SEK

Summa                                            75 439 822  SEK

balanseras i ny räkning            75 439 822 SEK

Vad beträffar AllTeles resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Räkenskaper

Flerårsöversikt - Koncern                                                                                                              
Kkr Jan-dec 2009 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

Nettoomsättning
228 238 169 335 41 539 14 240

Rörelseresultat
9 517 7 174 -14 235 -9 408

Årets resultat
5 850 2 270 -6 696 -9 682

Kassaflöde från den löpande verksamheten
38 070 37 499 7 491 -6 486

Tillgängliga likvida medel vid periodens slut (Inklusive outnyttjad 
checkräkningskredit om 10 000, 4 000 Kkr för 2009, 2008) 37 313 17 898 16 510 13 025

Balansomslutning
219 982 178 225 103 122 20 757

Nyckeltal - Koncern                                                                                                                          
Jan-dec 2009 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

Rörelsemarginal % 4% 4% -34% -66%

Vinstmarginal % 3% 1% -38% -68%

Avkastning på totalt kapital % 6% 5% -32% -76%

Avkastning på eget kapital % 8% 5% -57% -176%

Skuldsättningsgrad 0,4 0,6 2,8 0

Soliditet % 35% 40% 16% 62%

Resultat per aktie 0,59 0,28 -1,26 -2,53

Eget kapital per aktie 7,73 7,14 2,95 2,68

Antal aktier vid periodens slut st 9 888 200 9 888 200 5 522 400 4 772 400

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning st 9 888 200 7 985 783 5 314 067 3 823 733

Medelantal anställda st 91 52 33 12

Definitioner:

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av viktad genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital: Årets/periodens resultat i procent av viktat genomsnittligt eget kapital.

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat per aktie: Årets/periodens resultat dividerat med viktat genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut.
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Resultaträkning - Koncern*                                                                                                 

Belopp i Kkr Not Jan-dec 2009 Jan-dec 2008

Nettoomsättning 228 238  169 335

Övriga intäkter 1 500 -

Summa intäkter   229 738   169 335

Produktionskostnader och teleutrustning - 137 780 - 106 282

Övriga externa kostnader - 20 593 - 14 183

Personalkostnader 5 - 42 559 - 26 702

Avskrivningar 6 - 19 289 - 14 994

Summa rörelsens kostnader - 220 221 - 162 161

 

Rörelseresultat  9 517  7 174

 

Ränteintäkter 52  246

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 12 - 3 162 - 5 545

Finansiellt netto - 3 110 - 5 299

 

Resultat efter finansiella poster   6 407   1 875

 

Skatt 9  -557  395

Årets resultat 5 850   2 270

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK  0,59  0,28

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 9 888 200  7 985 783

* Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare.
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Balansräkning - Koncern                                                                                                   

Belopp i Kkr Not 31-dec 2009 31-dec 2008

Immateriella anläggningstillgångar 6, 13  134 326  129 189

Goodwill      13, 14 8 730 -

Inventarier, maskiner och datorer 6 10 366  8 122

Uppskjuten skattefordran 7  5 003  5 705

Summa anläggningstillgångar   158 425   143 016

Lager 7 815 -

Kundfordringar 15  15 905  10 141

Övriga fordringar   166   103

Förutbetalda kostnader och upplupna kostnader 10  10 358  11 067

Likvida medel  27 313  13 898

Summa omsättningstillgångar   61 557   35 209

Summa tillgångar   219 982   178 225

Aktiekapital 11  1 977  1 977

Övrigt tillskjutet kapital 11 91 871 91 871

Ansamlad förlust -23 284 -25  554

Årets resultat   5 850   2 270

Summa eget kapital   76 414   70 564

Lån 12   22 317   31 153

Summa långfristiga skulder   22 317   31 153

Lån 12   35 556   13 368

Leverantörsskulder   33 570   25 650

Skatteskulder 50 -

Övriga skulder   7 050   3 787

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10   45 025   33 703

Summa kortfristiga skulder   121 251   76 508

Summa skulder och eget kapital 219 982   178 225

Ställda säkerheter

Företagshypotek 12
15 000 15 000

Eventualförpliktelser

Garanti   -   -
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Förändring av Eget Kapital - Koncern

Belopp i Kkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Ansamlad      
förlust

Summa

Belopp vid årets (2008) ingång   1 104 40 759 -25 554   16 309

Årets resultat 2 270 2 270

Nyemission 673   38 612   39 285

Apportemission 200   12 500   12 700

Belopp vid årets (2008) utgång   1 977 91 871 -23 284   70 564

Årets resultat 5 850 5 850

Belopp vid årets (2009) utgång   1 977 91 871 -17 434   76 414

AllTeles förvaltade kapital utgörs av eget kapital. Förändringar av förvaltat eget kapital framgår av tabellen ovan. AllTeles finansiella mål och 
utdelningspolicy framgår av avsnitten på sidorna 7 och 22.
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Kassaflödesanalys - Koncern
Belopp i Kkr Not Jan-dec 2009 Jan-dec 2008

Rörelseresultat efter finansiella poster 6 407   1 875

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

        - Avskrivningar 6 19 289  14 994

        - Övrigt -1 500 -

Kassaflöde för verksamhet före förändring av rörelsekapital 24 196 16 869

Förändring av rörelsekapital:

Kortfristiga fordringar -4 313 -13 661

Kortfristiga skulder 18 187 34 291

Summa förändring av rörelsekapital 13 874  20 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten   38 070   37 499

Förvärv av dotterbolag 13 -3 613 -2 000

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 6 -986 -64 478

Investeringar i maskiner och inventarier 6 - 6 186 - 3 865

Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -10 785 - 70 343

Kassaflöde efter investeringar 27 285 - 32 844

Nyemission 11 - 42 072

Nyemissionskostnader - -2 789

Upptagna lån 12 - 10 000

Amortering av lån        12 -13 870 -15 051

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten   -13 870   34 232

Periodens kassaflöde   13 415   1 388

Likvida medel vid periodens ingång  13 898  12 510

Periodens kassaflöde  13 415  1 388

Likvida medel vid periodens utgång 27 313 13 898 

 

Likvida medel består av banktillgodohavanden. Erhållen och erlagd ränta redovisas i not 8.
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Resultaträkningen - Moderbolag
Belopp i Kkr Not Jan -dec 2009 Jan -dec 2008

Nettoomsättning 216 287 159 597

Summa intäkter 216 287 159 597

Produktionskostnader och teleutrustning -130 539 -100 364

Övriga externa kostnader -20 150 -13 100

Personalkostnader 5 -40 389 -23 896

Avskrivningar 6 -17 307 -12 379

Summa rörelsens kostnader -208 385 -149 739

 

Rörelseresultat 7 902 9 858

 

Ränteintäkter 48 238

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 12 -3 163 -5 537

Finansiellt netto -3 115 -5 299

 

Resultat efter finansiella poster 4 787 4 559

 

Skatt på årets resultat 9 -531 -699

Årets resultat 4 256 3 860
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Balansräkning - Moderbolag
Belopp i Kkr Not 31 dec 2009 31 dec 2008

Immateriella anläggningstillgångar 6, 14 123 029 117 373

Materiella anläggningstillgångar 6 8 509 6 411

Andelar i koncernbolag 13 20 602 12 723

Uppskjuten skattefordran 7 7 770 8 301

Summa anläggningstillgångar 159 910 144 808

Lager 7 646 -

Kundfordringar 12 774 9 148

Övriga fordringar 150 93

Förutbetalda kostnader och upplupna kostnader 10 9 481 10 763

Fordringar hos koncernbolag 400 900

Kassa och bank 22 253 12 918

Summa omsättningstillgångar 52 704 33 822

Summa tillgångar 212 614 178 630

Eget kapital 

Aktiekapital 11 1 977 1 977

Summa bundet eget kapital 1 977 1 977

Överkursfond 11 71 185 67 325

Årets resultat 4 256 3 860

Summa fritt eget kapital 75 440 71 185

Summa eget kapital 77 418 73 162

Skulder

Lån 12 22 317 31 150

Summa långfristiga skulder 22 317 31 150

Lån 12 35 556 13 334

Leverantörsskulder 29 708 24 985

Övriga skulder 6 465 3 415

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 38 777 31 484

Skulder koncernbolag 2 373 1 100

Summa kortfristiga skulder 112 879 74 318

Summa eget kapital och skulder 212 614 178 630

Ställda säkerheter

Företagshypotek 12 15 000 15 000

Ansvarsförbindelser

Garanti   -   -
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Förändring av Eget Kapital -  
Moderbolag
Belopp i Kkr Aktiekapital Överkursfond Årets resultat Summa

Belopp vid årets (2008) ingång 1 104 22 090 -5 876 17 318

Överföring av föregående års resultat -5 876 5 876 -

Nyemission 673 38 611 39 284

Apportemission 200 12 500 12 700

Årets resultat 3 860 3 860

Belopp vid årets (2008) utgång 1 977 67 325 3 860 73 162

Överföring av föregående års resultat 3 860 -3 860 -

Årets resultat 4 256 4 256

Belopp vid årets (2009) utgång 1 977 71 185 4 256 77 418

Kassaflödesanalyser - Moderbolag                                                                                                                              
Belopp i Kkr Not Jan-dec 2008 Jan-dec 2008

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 787 4 559

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

    Avskrivningar 6 17 307 12 379

Kassaflöde för verksamhet före förändring av rörelsekapital 22 094 16 938

Förändring av rörelsekapital 13 080 19 613

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 174 36 551

Förvärv av dotterbolag 13 -4 879 -2 000

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 6 -986 -64 478

Investeringar i maskiner och inventarier 6 -6 141 -3 854

Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -12 006 -70 332

Kassaflöde efter investeringar 23 168 -33 781

Nyemission 11 - 42 072

Nyemissionskostnader - -2 789

Upptagna lån 12 - 10 000

Amortering av lån 12 -13 833 -14 500

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 833 34 783

Periodens kassaflöde 9 335 1 002

Likvida medel vid periodens ingång 12 918 11 916

Periodens kassaflöde 9 335 1 002

Likvida medel vid periodens utgång 22 253 12 918

Likvida medel består av banktillgodohavanden. Erhållen och erlagd ränta redovisas i not 8. 

 Noter                                                                                                                   



ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 34

Not 1 – Redovisningsprinciper 
AllTeles koncernredovisning är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU, från 
den 1 januari 2005, och Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag 
och med tillämpning av RFR 2.2  Redovisning För Juridiska Personer. 
Detta innebär att IFRS värderings- och upplysningsregler tillämpas 
med de avvikelser som framgår av avsnittet ”Moderbolagets redovis-
ningsprinciper”.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög 
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där anta-
ganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredo-
visningen anges i not 18, sid 48.

Nya och ändrade redovisningsprinciper för året
Nedan förtecknas de nya standarder och uttalanden som har tillämpas 
för kalenderåret 2009.

IFRS 8 om segmentsrapportering innebär att rapporteringen utgår från 
företagsledningens interna indelning och tillämpade redovisningsprin-
ciper. IFRS 8 har inte inneburit någon förändring för AllTele.

Den omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter delar upp 
förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och an-
dra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kom-
mer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Andra 
förändringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på en rad 
i uppställningen över förändringar i eget kapital. Därutöver introducer-
ar standarden begreppet ”Rapport över totalresultat” som visar alla 
poster avseende intäkter och kostnader, antingen i en enskild uppställ-
ning, eller i två sammanhängande uppställningar. För AllTele överens-
stämmer totalresultaträkningen med resultaträkningen då förändringar 
i eget kapital enbart består av transaktioner med aktieägare.

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
IFRS 3R Rörelseförvärv och IAS 27R Koncernredovisning och separata 
finansiella rapporter.

IFRS 3R inför ett antal förändringar i redovisningen av rörelseförvärv, 
vilket kommer att påverka storleken på redovisad goodwill, rap-
porterat resultat i den period som förvärvet genomförs samt framtida 
rapporterade resultat. 

IAS 27R kräver att förändringar i ägarandelar i ett dotterbolag, där 
majoritetsägaren inte förlorar bestämmande inflytande, redovisas som 
egna kapitaltransaktioner. Detta innebär att dessa transaktioner inte 
längre ger upphov till goodwill eller leder till några vinster eller förlus-
ter. Vidare förändrar IAS 27R redovisningen för förluster som uppstår i 
dotterbolag och redovisningen när det bestämmande inflytandet över 
ett dotterbolag upphör. Förändringarna påverkar transaktioner som 
sker fr o m 2010. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattas av AllTele Allmänna Svenska Telefon-
aktiebolaget (moderbolaget) och dess dotterföretag. 

Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) 
där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strate-
gier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående 
till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande infly-
tandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisnin-
gen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. I 
koncernredovisningen ingår årsboksluten för samtliga dotterbolag.

AllTele tillämpar IFRS 3 Business Combinations angående koncernre-
dovisning och upprättar koncernredovisningen enligt förvärvsme-
toden. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde 
på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapital 
instrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelseda-
gen, plus utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventuella förplik-
telser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. 
Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvär-
vade tillgångar, skulder och eventuella förpliktelser redovisas som 
goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterföretagets tillgångar, skulder och eventuella förplik-
telser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även 
orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas 
som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den 
överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har 
i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent til-
lämpning av koncernens principer.

Segmentsrapportering
AllTele rapporterar sin verksamhet som ett samlat segment inom 
Telefoni. Verksamheten styrs och följs upp som ett enskilt segment. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller re-
dovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, 
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som 
är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo 
och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. 
Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kost-
nader i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Noter
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Avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller om-
värderat belopp ner till det beräknade restvärdet över den beräknade 
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Central växel- och nätverksutrustning                10 år

Lokal växel- och nätverksutrustning  5 år

Inventarier och maskiner    5 år

Datorer     3 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod provas varje balans-
dag och justeras vid behov. I de fall en tillgångs redovisade värde 
överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången 
omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Vinster och förluster vid 
avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäk-
ten och det redovisade värdet och redovisas i resultaträkningen.                             

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger 
det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotter-
företagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill 
på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. 
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbe-
hov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller 
förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat 
värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Goodwill 
fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt 
nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande 
enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli 
gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten.

Övriga immateriella poster

Bland övriga poster har kategoriserats kundrelationer, varumärken, 
utvecklad teknologi och mjukvarulicenser. Förvärvade programvaruli-
censer aktiveras på basis av de kostnader som uppstått då den aktu-
ella programvaran förvärvats och satts i drift. Dessa aktiverade kost-
nader skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden (tre till tio år). 
Kostnader för utveckling eller underhåll av programvara kostnadsförs 
när de uppstår. Kostnader som är direkt förknippade med utveckling 
av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras 
av koncernen och som har sannolika ekonomiska fördelar under mer 
än ett år och som överstiger kostnaderna, redovisas som immateriella 
tillgångar. I kostnaderna ingår de kostnader för anställda som upp-
kommit genom utvecklingen av programvaruprodukter och en skälig 
andel av indirekta kostnader.

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som tillgångar 
skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod (inte överskridande fem 
år). Kundkontrakt redovisas till anskaffningsvärde. Kundkontrakt och 
aktiverat arbete för egen räkning skrivs av under sin bedömda nytt-
jandeperiod (inte överskridande tio år).

Avskrivningen är linjär och avskrivningstiden för utvecklingskostnader 
på telefonisystem och övriga immateriella anläggningstillgångar är 
upp till 10 år. Övriga immateriella anläggningstillgångar består av: 
Dels övertagna kundstockar från TDC, SkeKraft, Vattenfall, Phonera 
och Megaphone, dels övervärde av kunder och NetAdmin-licenserna 
som erhölls i samband med förvärvet av Wasadata Bredband AB. 

Styrelsen bedömer att de övertagna kundstockarna och NetAdmin-
licenserna har en avskrivningstid på 10 år, även denna linjär. För 
ytterligare information hänvisas till not 6 sid 42.

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av 
utan prövas minst årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på händelser eller 
förändringar i förhållanden när det indikeras att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinnings-
värde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassage-
nererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och 
goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen, lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar 
som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificerin-
gen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället 
och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. 

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte-
metoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det 
finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla 
alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 
Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för 
att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell 
rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas 
som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan 
föreligga. Tillgångens redovisade värde minskas och förlusten redovi-
sas i resultaträkningen. När en kundfordran inte kan drivas in, skrivs 
den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning 
av belopp som tidigare har skrivits bort krediteras försäljningskost-
nader i resultaträkningen.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Koncernen har inga derivatinstrument och tillämpar inga säkringsåt-
gärder.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kort-
fristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaff-
ningstidpunkten.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av 
först in, först ut metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade försäljningspriset i den löpande verksamheten.
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Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 
avdrag från emissionslikviden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden.

Upplåning/lånekostnad
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen 
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 
12 månader efter balansdagen.  Lånekostnad redovisas enligt IAS 23 
vilket innebär att den belastar resultatet för den period till vilken den 
hänför sig. 

Skatter/uppskjuten skattefordran
Aktuell skatt baserar sig på respektive bolags deklaration medan 
uppskjuten skatt beaktar skatteeffekten på obeskattade reserver, 
temporära skillnader och underskottsavdrag.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsme-
toden, på temporära skillnader som uppkommer mellan det skat-
temässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen samt på underskottsavdrag. Den 
uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd 
av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång 
eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
(och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och 
som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran rea-
liseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer 
på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där tidpunkten 
för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen 
och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att 
återföras inom överskådlig framtid.

Ersättningar till anställda                           
Ersättningar vid uppsägning                                                  

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts 
upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 
accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 

Bonusersättningar

Koncernen redovisar en skuld när det finns en legal förpliktelse eller 
en informell förpliktelse på grund av tidigare praxis.

Pensionsförpliktelser

AllTele har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Utbetalningar av-
seende pensionsplanerna redovisas som kostnader under den period 
de anställda utfört de tjänster avgiften avser.

Avsättningar
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovi-
sas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av 
tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett 
tillförlitligt sätt.

Avsättningar för omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning 
av leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs 
för framtida rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten 
för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen 
sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning 
redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell 
post i denna grupp av åtaganden är ringa.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonterings-
ränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av 
det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade 
med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid 
förflyter redovisas som räntekostnad. 

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kom-
mer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande 
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och 
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 

Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av löpande telefoniintäkter 
och internetintäkter. Intäktsredovisning sker i den period tjänsten 
utförs, utifrån verklig trafik eller i enlighet med avtalets innebörd 
och löptid. Abonnemangsavgifter intäktsförs över den period som 
abonnemangen avser. Rabatter i form av avgiftsfria perioder periodis-
eras i förekommande fall över avtalstiden. För information om intäk-
ternas fördelning, se vidare under avsnittet Flerårsöversikt på sid 26.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning 
av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har gått ner, mins-
kar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, 
vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ur-
sprungliga effektiva räntan för instrumentet och fortsätter att lösa upp 
diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna 
lån redovisas till ursprunglig effektiv ränta.

Leasingavtal 
Leasing uppdelas enligt IAS rekommendation nr 17 i finansiell och 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt överförts till 
leasingtagaren. I övriga fall föreligger operationell leasing. För finan-
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siella leasingavtal redovisas ett värde motsvarande förpliktelsen att i 
framtiden betala leasingavgifter som en finansiell skuld. Avskrivning 
sker genom tillämpning av samma nyttjandetid som övriga mot-
svarande tillgångar. I koncernresultaträkningen redovisas således 
avskrivning och räntekostnad. AllTele har för närvarande enbart oper-
ationell leasing som främst avser lokaler. Leasingavgifter avseende 
operationell leasing kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av 
moderbolagets aktieägare.

Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De up-
pskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kom-
mer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag i not 18.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisnings-
lagen och RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget 
tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen där så är til-
lämpligt utom i de fall som anges nedan. De avvikelser som förekom-
mer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper 
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moder-
bolaget till följd av Årsredovisningslagen. 

RR6 Leasing 
Finansiella leasingavtal behöver inte redovisas i juridisk person efter-
som särskilda regler för beskattning saknas eller är ofullständiga. 
Finansiella leasingavtal kan därför i juridisk person redovisas enligt 
de redovisningsregler som gäller för operationella leasingavtal. 

Aktier i dotterbolag 
Aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde justerat för erfor-
derliga nedskrivningar. 

Not 2 – Riskfaktorer                                    

Risker relaterade till verksamheten             
Beroende av partners och underleverantörer

AllTele har avtal med flera partners och underleverantörer som Bo-
laget är beroende av för att generera intäkter. En väsentlig andel av 
Bolagets intäkter härrör från tjänster som erbjuds via stads- eller 
regionnätägare. Avtal med dessa nätägare är därför av stor betydelse 
för Bolagets intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra 
förändringar med stads- och regionnätägare eller andra viktiga sam-
arbetspartners kan innebära negativa ekonomiska konsekvenser för 
Bolaget.

Tekniska risker

AllTeles verksamhet är beroende av kundernas tillgång till kvalitativ 
infrastruktur för sin kommunikation, det vill säga telefon- och Inter-
netuppkoppling. För att kunderna ska få tillgång till Bolagets tjänster 
krävs att de bakomliggande tekniska systemen som tillhandahålls 

av Bolagets leverantörer och partners fungerar. För de tjänster som 
levereras genom stads- eller regionnätägare krävs dessutom att 
kunderna har tillgång till dessa nät.

Under den tid som en länk i informationsöverföringen i det allmänna 
tele- och IP-nätet, annan operatörs nät eller i Bolagets egna system 
inte fungerar kan en eller flera av kunderna, helt eller delvis, inte 
nyttja Bolagets tjänster. Det innebär att AllTele under denna tid inte 
erhåller intäkter från berörda kunder. Längre perioder av driftsstör-
ningar kan därför påverka Bolagets intäkter och resultat. Det kan inte 
uteslutas att Bolaget drabbas av minskat förtroende och uppsägning-
ar av kundavtal till följd av upprepade driftstörningar, vilket skulle 
kunna få långsiktigt negativa konsekvenser för Bolagets intäkter och 
lönsamhet.

Övriga IT-risker

AllTeles kunddatabas är en mycket viktig tillgång för Bolaget varför 
ett otillbörligt intrång, som skulle skada, förvanska eller förstöra 
väsentlig data, skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets 
intäkter och lönsamhet samt allvarligt skada kundernas förtroende för 
Bolaget.

Nyckelpersoner

Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av 
förmågan att behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade medar-
betare med specifik kompetens. Förlusten av ett betydande antal 
av dessa personer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och 
förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt. Det finns 
även nyckelpersoner bland ledande befattningshavare och i styrelsen 
som medverkat i bildandet av Bolaget och som även är större ägare 
i Bolaget. Konkurrensen om kompetenta medarbetare inom telekom-
munikationsbranschen är hög och kan komma att öka ytterligare i 
framtiden, varför det kan uppstå svårigheter att ersätta kompetent 
personal på kort sikt.

Risker relaterade till marknaden                   
Teknisk utveckling

AllTele är till stor del verksamt på marknaden för telefoni och bred-
band varav en väsentlig del av intäkterna utgörs av IP-telefoni. IP-
telefoni har funnits som etablerad tjänst och teknik på marknaden 
under ett antal år men är fortfarande att betrakta som en ung teknik. 
Det finns inga garantier för att marknaden inte i framtiden kommer 
att utvecklas mot andra tekniker vilket skulle kunna innebära att 
Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas i negativ riktning.

Konkurrens

AllTele är verksamt på marknaden för telefoni- och bredbandstjänster. 
Konkurrensen på denna marknad är hård och utgörs av många min-
dre och medelstora operatörer, samt ett mindre antal stora operatörer. 
Konkurrensen från bolag vars verksamhet direkt eller indirekt har 
samma typ av målgrupp har under de senaste åren intensifierats. Det 
pågår samtidigt en konsolidering där större teleoperatörer förvärvat 
ett antal mindre bolag.

Operatörerna blir således större och har betydligt större finansiella 
och industriella resurser till sitt förfogande än AllTele. Det kan inte 
uteslutas att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre 
marknadsandel och sämre lönsamhet för AllTele.

Politiska och legala risker

Marknaden för telekommunikation regleras i Sverige av Post- och 
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Telestyrelsen (PTS). PTS utövar tillsyn enligt lagen om elektronisk 
kommunikation, postlagen, lag om radio- och terminalutrustning 
samt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Tillsynen syftar 
till att kontrollera om tillsynsobjekten efterlever lagar, förordningar, 
föreskrifter och beslut. Operatörer och andra aktörer som erbjuder 
någon form av elektronisk kommunikation, t ex telefoni, IP-telefoni 
(Voice over IP, VoIP) och bredband, omfattas av tillsyn av PTS och 
kan därmed föreläggas av PTS att vidta vissa åtgärder. PTS har även 
möjlighet att förelägga vite mot tillsynsobjekten. 

Skulle Bolaget inte följa föreskrifter från PTS kan det få föreläg-
ganden från PTS att genomföra förändringar i verksamheten, vilka 
skulle kunna påverka Bolagets intäkter och lönsamhet negativt. 
PTS kan genom sina beslut även påverka operatörernas så kallade 
samtrafikavgifter vilket i sin tur direkt påverkar AllTeles kostnader för 
att terminera trafik i andra operatörers nät. PTS beslut kan senare 
överklagas av parterna. Detta innebär att förutsägbarheten avseende 
samtrafikavgifter är svår och att en osäkerhet finns avseende AllTeles 
kostnader för samtrafik.

För IP-telefoni och bredbandstjänster krävs inga särskilda tillstånd 
från PTS. Det finns inga garantier att regelverket som tillämpas av 
PTS avseende licenser och tillstånd inte kan komma att förändras och 
därmed påverka Bolagets verksamhet. 

Nya lagar inom telekomområdet kan i framtiden innebära att Bolaget 
förväntas bära kostnader för att följa lagen. Efter i kraftträdandet av 
den s k Ipred-lagen kan rättighetsägare vända sig till internetope-
ratörer för att begära att ta del av IP-adresser för att spåra olaglig 
fildelning. AllTele har dock deklarerat att de följer Lag om elektronisk 
Kommunikation (2003:389) som reglerar operatörers skyldighet att 
löpande radera trafikuppgifter.

Finansiella risker                                          
AllTele utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella 
risker. Riskhanteringen sköts av finansavdelningen enligt styrelsens 
riktlinjer, vad gäller t ex. placering av likvida medel och försäkringar. 
Avdelningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära 
samarbete med de operationella enheterna. 

Valutarisker 
Då större delen av AllTeles transaktioner sker i svenska SEK är valu-
tariskerna begränsade. Av den anledningen sker ingen valutasäkring. 
AllTele har i övrigt inga derivatinstrument och därmed återspeglas 
balansposternas verkliga värde i balansräkningen. Ränterisker – 
ränteförändringar har inte hittills haft någon betydande påverkan 
på AllTeles resultat. Därför har ingen policy för ränteriskhantering 
fastställts. 

Kreditrisker 

Bolaget har ingen koncentration av kreditrisker. AllTele har fastställda 
riktlinjer för att säkra att försäljning av tjänster sker till kunder med 
lämplig kreditbakgrund. I samband med beställning av kund genom-
förs en obligatoriskt kreditkontroll.

Likviditetsrisker 

Hantering av likviditetsrisker sker med försiktighet som utgångs-
punkt. Då AllTele är i en expansionsfas eftersträvas att vid varje tid-
punkt ha tillfredsställande tillgång till likvida medel för att möjliggöra 
långsiktigt riktiga investeringsbeslut. 

AllTele följer likviditetsbehovet genom löpande likviditetsprognoser. 
Vid den 31 mars 2010 hade Bolaget en outnyttjat checkräkninskredit 

om 15,0 Mkr som utnyttjas vid behov. 

Finansieringsrisk 

Finansieringsrisk innebär risken för likviditetsbrist till följd av att 
erforderligt upplåningsbehov inte går att tillgodose. Orsaken till detta 
kan vara att AllTele inte förmår generera interna medel för finansier-
ingen av verksamheten, att Bolaget inte beviljas erforderlig rörelse-
finansiering. Styrelsen ska se till att, baserat på upprättade budget 
och likviditetsprognoser, Bolaget har erforderlig rörelsefinansiering för 
verksamheten.

Framtida kapitalbehov

AllTele har för närvarande ett bra kassaflöde vilket täcker de behov 
som finns för den löpande verksamheten. Bolaget utvärderar regel-
bundet strategiska förvärv. Sådana förvärv kan komma att finansieras 
med såväl egna finansiella medel som upplånat kapital samt egna 
aktier. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget i framtiden kommer 
att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Det är i dags-
läget svårt att bedöma förutsättningarna för en eventuell framtida 
kapitalanskaffning och det kan därför inte garanteras att kapital kan 
anskaffas när behov uppstår och till villkor som är godtagbara för 
Bolaget och dess ägare.

Ränterisk

Som en del av finansieringen av de förvärv AllTele genomförde under 
2007 och 2008 har externa lån upptagits. Det innebär att Bolagets 
finansiella ställning och resultat riskerar att påverkas negativt av sti-
gande räntor. Baserat på storleken på Bolagets externa räntebärande 
lån, som per den 31 dec 2009 uppgick till 29 Mkr, skulle en höjning 
av räntan med 1 procentenhet resultera i en försämring av resultatet 
med 0,3 Mkr på årsbasis. Soliditeten skulle till följd av ovanstående 
förändring bli 0,02 procentenheter lägre.

Uppskjutna skattefordringar

AllTele har skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skatteford-
ringar på dessa underskott har redovisats i den mån det bedömts 
sannolikt att de medför lägre skatteutbetalningar i framtiden. Skulle 
AllTeles verksamhet inte generera tillräckliga skattepliktiga överskott, 
och det inte längre bedöms sannolikt att skattepliktiga överskott 
kommer att genereras i framtiden, kan de redovisade uppskjutna 
skattefordringarna bli föremål för nedskrivning.

Övriga risker                                                  

Framtida och pågående förvärv

Bolaget utvärderar löpande möjliga förvärv med potential att ha en 
positiv inverkan på Bolagets utveckling. Förvärvsrisker inkluderar bl a 
motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. Såväl 
teknisk som organisatorisk integration av förvärvade verksamheter 
kan orsaka problem och riskera att förflytta fokus från Bolagets ur-
sprungliga verksamhet, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets 
intäkter och lönsamhet. Risk i samband med förvärv av kundstockar 
består huvudsakligen av minskade intäkter till följd av ökad churn 
samt tekniska risker i samband med överföring av driftsansvar, fak-
turering m m.
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Not 3 - Leasing 

Operationella leasingavgifter i koncernen uppgick 2009 till 1 847 Kkr och 2008 till 1 437 Kkr. Finansiella leasingavgifter i koncernen uppgick 
2009 till 4 Kkr och 2008 till 556 Kkr. Operationell leasing avser främst lokaler och bilar medan finansiell leasing främst avser nätverksutrustning. 
Beräknade framtida avgifter i koncernen uppgår till:                                                                                           

KONCERN MODERBOLAG

Operationell 

leasing

Finansiell 

leasing

Operationell 

leasing

Finansiell 

leasing

Framtida leasingavgifter

2010 2 033 - 1 837 -

2011 1 608 - 1 482 -

2012 1 122 - 1 020  -

2013 760 - 760 -

2014 760 - 760 -

Senare 33 - 33 -

Summa 6 316 - 5 892 -

Not 4 – Arvode till revisorer 

Ersättningar för revision samt andra uppdrag än revision uppgick enligt sammanställning nedan.  

    KONCERN               MODERBOLAG

Jan-dec 
2009

Jan-dec       
2008

Jan-dec           
2009

Jan-dec           
2008

Ernst & Young AB

Revision 572 468 478 393

Övriga tjänster 333 483 333 483

Summa 905 951 811 876

Med revision avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp-
gifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga tjänster.
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Not 5 - Personal   

           KONCERN              MODERBOLAG
Antal anställda 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Kvinnor 33 35 30 34

Män 62 59 58 56

Summa 95 94 88 90

Medeltalet anställda Jan-dec 2009 Jan-dec 2008 Jan-dec 2009 Jan-dec 2008

Kvinnor 33 20 32 18

Män 58 32 55 28

Summa 91 52 87 46

Personalens sjukfrånvaro, uttryckt i %

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda

                  KONCERN                 MODERBOLAG
2009 2008 2009 2008

- ordinarie arbetstiden 2,5% 2,0% 2,6% 2,0%

- varav andel långtidsfrånvaro 0,4% 0,0% 0,4% 0,0%

Kvinnor 2,9% 2,6% 2,9% 2,8%

Män 2,3% 1,6% 2,4% 1,8%

29 år och yngre 2,7% 1,6% 2,8% 1,6%

30 - 49 år 2,9% 2,7% 3,0% 2,7%

50 år och äldre 0,6% 1,0% 0,6% 3%

Löner, ersättningar och sociala kostnader 

Belopp i Kkr                     KONCERN                MODERBOLAG
2009 2008 2009 2008

Styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare

Grundlön 4 792 3 423 4 792 3 423

Rörlig lön 557 233 557 233

Övriga förmåner 68 54 68 54

Pensionskostnader 764 201 764 201

Sociala kostnader 1 505 1 278 1 505 1 278

Övriga personalkostnader 185 1 143 185 1 143

Summa styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare 7 871 6 332 7 871 6 332

Övriga anställda

Lön 25 148 14 987 23 714 12 797

Övriga förmåner 121 - 121 -

Pensionskostnader 1 353 150 1 269 227

Sociala kostnader 6 824 4 852 6 379 4 159

Övriga personalkostnader 328 381 307 381

Summa övriga anställda 33 774 20 370 31 790 17 564
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           KONCERN              MODERBOLAG
Könsfördelning företagsledning 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Kvinnor - 1 - 1

Män 5 3 5 3

2009 ingick 5 personer i företagsledningen; VD, vVD , CFO, COO samt marknadschef. 2008 ingick 4 personer i företagsledningen; VD, vVD, CFO, COO. 

Löner och ersättningar till företagsledning

Belopp i Kkr 2009 2008

VD Ola Norberg 1 465 1 302

Ledningsgrupp exklusive VD 2 922 2 066

Pensionskostnader VD 205 84

Pensionskostnader övrig ledning 559 117

Lön och ersättning

Ersättning och andra anställningsvillkor är utformade för att säkerställa att AllTele kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som 
förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Koncernledningens ersättning omfattar fast lön och eventuell rörlig lön. Delarna avses skapa ett välba-
lanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.

2009 års ersättning till verkställande direktör utgjordes av en fast ersättning om 80 000 SEK per månad samt en rörlig ersättning om 0,40 SEK per kund och 
månad upp till 200 000 kunder, vilket uppgick till 495 Kkr för 2009.

Ersättning till den verkställande direktören utgörs från 1 januari 2010 av en fast ersättning där den verkställande direktören har rätt att erhålla och själv fördela 
ett årligt bruttolöneutrymme om 3 200 Kkr. Bruttolöneutrymmet ska täcka samtliga förmåner förknippade till anställningen; såsom t ex bruttolön, samtliga 
lönebikostnader (allmänna, kollektiva och individuella), samt tjänstebil. Utöver den fasta ersättningen är verkställande direktören berättigad till en särskild bo-
nusersättning som bygger på en uppfyllelse av målen beträffande Bolagets tillväxt och resultat. Bonusgrundande perioder avser Bolagets räkenskapsår. Fast-
ställd bonusersättning för räkenskapsår 2010 utbetalas månadsvis under tolv månader med första betalning under juli 2011. 

Uppsägningstid

Mellan AllTele och den verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Mellan AllTele och övrig företagsledning gäller en öm-
sesidig uppsägningstid om tre till tolv månader. För det fall AllTeles aktier blir föremål för uppköpserbjudande eller att mer än 50 procent av samtliga aktier 
kontrolleras av en aktieägare eller ett konsortium av aktieägare som därvid utövar bestämmande inflytande över AllTele, sk ”Change of Control”, äger den verk-
ställande direktören och bolagets CTO inom sex månader från tidpunkten för genomförandet av en sådan Change of Control generera sina egna uppsägningar. 
Vid en sådan uppsägning eller om AllTele inom samma sexmånadersperiod säger upp den verkställande direktören eller bolagets CTO, äger de var för sig rätt att 
från Bolaget erhålla ett avgångsvederlag motsvarande fem gånger deras respektive bruttolöneutrymme minskat med 15 procent. Sådant avgångsvederlag ska 
utbetalas månadsvis under en period av fem år från uppsägningen.

Pensioner

I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för samtliga medarbetare förutom den verkställande direktören. Under 2009 beräknades den 
verkställande direktörens pensionsavsättning enligt regler för ITP1 med ett tak baserad på en fast lön om 80 Kkr per månad. Under 2010 ska AllTele teckna de 
pensions-, liv- och olycksfallsförsäkringar som den verkställande direktören önskar enligt de villkor som parterna kan enas om och som ryms inom det brut-
tolöneutrymme som anges ovan. 

Avgångsvederlag

Inga avgångsvederlag utöver normala uppsägningstider förekommer för övriga i företagsledningen.

MODERBOLAG 
Könsfördelning i styrelsen 2009-12-31 2008-12-31

Kvinnor 1 1

Män 4 4
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Not 6 - Anläggningstillgångar   

Belopp i Kkr         KONCERN         MODERBOLAG

Årets avskrivningar Jan-dec 2009 Jan-dec 2008 Jan-dec 2009 Jan-dec 2008

Immateriella anläggningstillgångar -14 636 -11 328 -13 264 -9 964

Inventarier, maskiner och datorer -4 653 -3 666 -4 043 -2 415

Summa -19 289 -14 994 -17 307 -12 379

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 144 671 73 916 131 036 60 281

Förvärvade immateriella tillgångar 19 773 70 755 18 920 70 755

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 164 444 144 671 149 956 131 036

Ingående avskrivningar -15 482 -4 186 -13 663 -3 731

Återförd avskrivning vid försäljning/utrangering - 32 - 32

Årets avskrivningar -14 636 -11 328 -13 264 -9 964

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 118 -15 482 -26 927 -13 663

Utgående bokfört värde 134 326 129 189 123 029 117 373

Materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 18 338 14 473 11 068 7 213

Anskaffning via företagsförvärv 1 103 - - -

Inköp 6 185 3 865 6 141 3 855

Försäljning/Utrangering - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 626 18 338 17 209 11 068

Ingående avskrivningar -10 216 -6 550 -4 657 -2 242

Övertagna avskrivningar vid företagsförvärv -391 - - -

Återförd avskrivning vid försäljning/utrangering - - - -

Årets avskrivningar -4 653 -3 666 -4 043 -2 415

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 260 -10 216 -8 700 -4 657

Utgående bokfört värde 10 366 8 122 8 509 6 411

Av immateriella anläggningstillgångar utgör bokfört värde av förvärvade kundrelationer 131,4 (126,5) Mkr i koncernen och 123,0 (116,9) Mkr i moderbolaget, 
resterade delen utgörs av varumärke, utvecklad teknologi och mjukvarulicenser. Kundrelationer och övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
10 år vilket baseras på AllTeles bedömda framtida samt historiskt genomsnittliga churnrate och bedömning av framtida kassaflöden. Kvarvarande avskrivningstid 
för kundrelationer är mellan 7-10 år. Goodwill se not 13 och 14.  

Forts. not 5

MODERBOLAG 
Ersättningar till styrelsen 2009-12-31 2008-12-31

Belopp i Kkr

Kajsa Hedberg - 10

Thomas Nygren 90 80

Ivar Strömberg - 50

Olof Söderberg 100 100

Camilla Koebe 90 40

Björn Wolrath 125 62

Summa 405 342

Beloppen avser de av årsstämman beslutade arvodena till styrelsen. Något avtal om pensioner, avgångsvederlag eller annan ersättning föreligger inte för sty-
relsen. ERSÄTTNINGAR TILL NÄRSTÅENDE - se not 16
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Not 7 - Uppskjuten skattefordran  

Belopp i Kkr             KONCERN              MODERBOLAG
2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Ingående balans 5 705 5 310 8 301 9 000

Årets skatte(-kostnad)/intäkt -557 395 -531 -699

Skatteskuld 50 - - -

Uppskjuten skatteskuld vid förvärv av dotterbolag -195 - - -

Utgående balans 5 003 5 705 7 770 8 301

Uppskjuten skattefordran består av:

Uppskjuten skattefordran från underskottsavdrag 7 974 8 812 7 770 8 301

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till immateriella  
tillgångar -2 971 -3 107 - -

Utgående balans 5 003 5 705 7 770 8 301

Vid varje bokslutstillfälle omprövas redovisningen av uppskjutna skatter. I denna prövning medverkar företagsledningen och styrelsen genom bedömningar om 
sannolikheten att de uppskjutna skattefordringarna kan realiseras genom framtida beskattningsbara inkomster.

Not 8 – Räntor  
Belopp i Kkr               KONCERN           MODERBOLAG

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Erhållen ränta 52 246 48 238

Erlagd ränta -3 162 -5 414 -3 163 -5 406

Summa -3 110 -5 168 -3 115 -5 168

Not 9 - Skatt på årets resultat   

Belopp i Kkr                     KONCERN               MODERBOLAG
Aktuell skattekostnad 2009 2008 2009 2008

Aktuell skatt -50 - - -

Uppskjuten skatt -507 395 -531 -699

Summa -557 395 -531 -699

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 6 407 1 875 4 787 4 559

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -1 685 -525 -1 259 -1 277

Skatteeffekten av icke avdragsgilla kostnader -52 -30 -50 -25

Skatteeffekten av ej beskattningsbara intäkter inom koncernen 395 - - -

Skatteeffekten av koncernjusteringar för finansiella leasingavtal 7 46 - -

Skatteeffekten av avdragsgilla emissionskostnader - 781 - 781

Upplösning av uppskjuten skatteskuld på förvärvade  
immateriella tillgångar - 359 - -

Justering för ändring av skattesats - -322 - -546

Ej redovisade underskottsavdrag 778 86 778 368

Summa skatte(-kostnad)/intäkt -557 395 -531 -699
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Not 10 - Interimsposter   
KONCERN MODERBOLAG
2009 2008 2009 2008

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald försäkringspremie 174 75 174 65

Förutbetalda leasingavgifter 551 71 390 59

Förutbetald årsavgift 637 468 566 431

Förutbetalda nätverks- och lokalhyror 3 727 1 629 2 774 1 395

Upplupna intäkter 5 269 8 824 5 577 8 813

Summa 10 358 11 067 9 481 10 763

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner 1 728 1 142 1 506 963

Upplupna sociala avgifter 541 968 473 871

Upplupna pensioner 168 607 165 576

Förutbetalda intäkter 32 135 21 953 26 553 20 408

Upplupna kostnader övriga 10 453 9 033 10 080 8 666

Summa 45 025 33 703 38 777 31 484

Not 11 - Eget kapital  

Vid extra årsstämma den 28 september 2007 fattades beslut, i enlighet med styrelsen förslag, om emission av 500 000 teckningsoptioner med 
rätt för 3xL Capital AB att teckna 500 000 aktier i AllTele, omräknat till 530 553 aktier efter emissioner. Teckningskursen var 20 SEK per aktie, 
omräknat till 19,45 SEK per aktie efter emissioner och rätten skulle kunna utnyttjas senast den 30 augusti 2011. Emissionen betalades med ap-
portegendom i form av aktier i Wasadata Bredband AB och riktades därmed till 3xL Capital AB i egenskap av säljare av dessa aktier. Värdet av de 
500 000 teckningsoptionerna värderades enligt s k Black & Scholes beräkningsmodell till ett marknadsmässigt värde av 250 Kkr och redovisas i 
Övrigt tillskjutet eget kapital. 

Under 2008 tillfördes bolaget i juni 42 072 Kkr till följd av en nyemission. Aktierna registrerades i juli 2008. I juli 2008 genomfördes en appor-
temission av 1 000 000 aktier såsom betalningsaktier utgörande del av köpeskillingen för Phoneras kundstock. De 42 072 Kkr fördelar sig med 
673 Kkr på aktiekapitalet och 38 612 Kkr på övrigt tillskjutet kapital efter emissionskostnader på 2 789 Kkr för nyemissionen och för den i juli 
genomförda apportemissionen. Efter detta uppgår antalet aktier i Bolaget till 9 888 200. 

Under 2009 omförhandlades köpeavtalet avseende Wasadata Bredband AB. Det nya avtalet innebar en sänkt köpeskilling och återgång av samt-
liga optioner som tecknades vid förvärvstillfället under 2007. Efter omförhandlingen och vid utgången av 2009 finns det inga utställda teckning-
soptioner.

Not 12 - Lån    

AllTele hade vid 2009-12-31 ett lån hos SEB med ursprungligt belopp om 11 000 Kkr och resterande belopp om 4 500 (6 000) Kkr hos SEB som 
löpte till december 2012 med räntesats för lånet och rörelsekrediten beräknad på SEB:s basränta plus 2 procent. För övrigt löpte krediten på 
med sedvanliga villkor som normalt lämnas av en svensk affärsbank. Vidare hade Bolaget i samband med förvärvet av kundstocken från TDC 
Song upptagit en kredit om 33 984 Kkr hos Proventus Capital AB (Proventus) med fem års löptid från september 2007. Räntesats på Proventus-
lånet beräknas på 90 dagars STIBOR plus 8 procent. Lånevillkoren innehåller sedvanliga covenanter där alla kraven har varit uppfyllda. Lånet hos 
Proventus är efterställd lånet hos SEB. 

Under 2008 och i samband med finansieringen av förvärvet av Vattenfalls kundstock för telefoni- och bredbandskunder tog Bolaget upp ett lån 
från Yggdrasil AB om 10 000 Kkr. Lånet var efterställt lånet från Proventus och löpte till och med 30 juni 2009. Räntesatsen var beräknad med 12 
månaders genomsnittlig STIBOR plus 8 procent. 

Under december 2009 ökades rörelsekrediten on 4 000 Kkr till 10 000 Kkr. Vid 31 december 2009 hade AllTele ställt företagshypotek om 15 000 
Kkr som säkerhet för lånen hos SEB och Proventus.
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Under december 2009 och januari 2010 genomförde moderbolaget en ny upphandling av bankkrediter och -tjänster. Upphandlingen resulterade 
i en ny checkräkningskredit hos Swedbank om 15 000 Kkr som ersätter den tidigare checkräkningskredit hos SEB om 10 000 Kkr samt ett nytt 
24 månaders banklån om 12 000 Kkr, som ersätter det resterande banklånet hos SEB om 4 500 Kkr. Som säkerhet för ställda krediter hos Swed-
bank och Proventus finns Företagshypotek om 27 000 Kkr. Utöver detta finns inget ytterligare kapitalbehov för närvarande. 

              KONCERN                MODERBOLAG
Räntebärande skulder 2009 2008 2009 2008

Proventus Capital AB 24 650 30 484 24 650 30 484

Skandinaviska Enskilda Banken 4 500 6 000 4 500 6 000

Yggdrasil AB - 4 000 - 4 000

SG Finans (finansiella leasing) - 37 - -

Summa räntebärande skulder 29 150 40 521 29 150 40 484

Icke räntebärande skulder

3xl Capital AB - 4 000 - 4 000

Mediateknik i Kramfors 4 500 - 4 500 -

Megaphone AB 17 636 - 17 636 -

Avropsavtal för lager hos Megaphone AB/Order AB 6 587 - 6 587 -

Summa icke räntebärande skulder 28 723 4 000 28 723 4 000

Summa lån 57 873 44 521 57 873 44 484

Skulder som faller till betalning inom ett år från balansdagen 35 556 13 368 35 556 13 334

Skulder som faller till betalning senare än ett år efter balansdagen 22 317 31 153 22 317 31 150

Skulder som faller till betalning senare än fem år efter balansdagen - - - -

Summa 57 873 44 521 57 873 44 484

Not 13 – Aktier i dotterbolag

Den 1 november 2009 förvärvade AllTele samtliga aktier i Kramnet i Kramfors AB (Kramnet AllTele AB). Köpeskillingen uppgick till 9 379 Kkr 
inklusive förvärvskostnader. Förvärvet påverkade koncernens kassaflöde med 3 613 Kkr, utgörande köpeskillingen inklusive förvärvskostnader 
reducerat med en förvärvsrevers om 4 500 Kkr samt en förvärvad kassa om 1 266 Kkr. Vid upprättandet av den preliminära förvärvsanalysen av 
Kramnet AllTele AB har köpeskillingen allokerats främst till goodwill. 

Kramnet Alltele AB bidrog till koncernens omsättning under 2009 med 3 342 Kkr och koncernens rörelseresultat med 294 Kkr. Om förvärvet 
hade skett per den 1 januari 2009 skulle omsättning ha påverkats med uppskattningsvis 19 800 Kkr och rörelseresultatet med 88 Kkr.

 Bokförtvärde Justeringar Verkligt värde

Goodwill 0 8 730 8 730

Varumärke 0 852 852

Uppskjuten skatt 0 -195 -195

Inventarier och verktyg 712 712

Lager 129 129

Rörelse tillgångar 2 204 2 204

Rörelse skulder -4 319 -4 319

Likvida medel 1 266 1 266

Summa tillgångar/-skulder -8 9 387 9 379
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Effekt på kassaflodet:

Köpeskilling 9 379

Ej utbetald köpeskilling -4 500

Likvida medel i förvärvat bolag -1 266

Summa 3 613

Goodwill för Kramnet i Kramfors AB är hänförlig till deras starka marknadsposition, övertagna system, synergieffekter som förväntas uppstå 
efter förvärvet samt bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga. Kramnets varumärke har värderats till det diskonterade nuvärdet av framtida 
betalningsströmmar. Nyttjandeperioden har bedömts till 20 år.

Dotterbolag Org nr Säte % aktiekapitalet

WasaData Bredband AB 556734-1929 Vadstena 100

Kramnet Alltele AB 556715-3647 Kramfors 100

Bokfört värde i moderbolag uppgår till: 2009 2008

WasaData Bredband AB 11 223 Kkr 12 723 Kkr

Kramnet Alltele AB 9 379 Kkr -

Not 14 – Övriga förvärv    
Under 2008 förvärvade AllTele cirka 47 000 kunder inom bredband och fast telefoni från Vattenfall. Köpeskillingen inklusive transaktionskost-
nader om 32 704 Kkr finansierades genom lån från Yggdrasil AB på totalt 10 000 Kkr samt genom en företrädesemission, vilken totalt inbringade 
23 000 Kkr före emissionskostnader. 

Under 2008 förvärvade AllTele även en privatkundstock från Phonera AB bestående av ca 30 000 kunder inom bredband, fast telefoni och IP-
telefoni. Övertagandet av driftansvaret för kundstocken skedde stegvis från övertagandedatum och var totalt genomfört vid årsskiftet. Den totala 
köpeskillingen för kundstocken inklusive transaktionskostnader uppgick till 32 552 Kkr och betalades genom en riktad emission till Phonera om 
1 000 000 aktier (värderat till 12 700 Kkr) samt kontant betalning om 19 852 Kkr. 

Utöver de väsentliga förvärv beskrivna ovan har AllTele genomfört några mindre förvärv med en sammanlagd köpeskilling om 5 531 Kkr. Samt-
liga ovan nämnda förvärv avser enbart övertagna kundkontrakt. Inga andra tillgångar, skulder eller övriga åtaganden har övertagits från säljaren.    

Den 31 december 2009 förvärvade AllTele kundstock och merparten av rörelsen från MegaPhone AB. Övertagandet av driftansvaret för kund-
stocken sker stegvis från övertagandedatum och beräknas vara helt genomfört under andra kvartalet 2010. Köpeskillingen för förvärvet beta-
lades i sin helhet ur AllTeles kassa i januari 2010.

Goodwill för Kramnet i Kramfors AB och för rörelsen i MegaPhone är hänförlig till deras starka marknadsposition, övertagna system, synergief-
fekter som förväntas uppstå efter förvärvet samt bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga. Kramnets varumärke har värderats till det 
diskonterade nuvärdet av framtida betalningsströmmar. Nyttjandeperioden har bedömts till 20 år. I MegaPhoneförvärvet har även kundrelationer 
identifierats som immateriell tillgång med en bedömd nyttjandeperiod av 10 år.                   
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Not 15 – Kundfordringar    

Belopp i Kkr 2009 2008

Ej förfallna 13 124 7 948

Förfallna 0-30 dagar 2 608 1 728

Förfallna 31-60 dagar 156 465

Förfallna > 60 dagar 1 552 1 173

Summa 17 440 11 314

Reserv för osäkra kundfordringar -1 552 -1 173

Summa kundfordringar 15 905 10 141

Reserv för osäkra kundfordringar ingående balans 1 173 838

Konstaterade förluster -421 -184

Övertagna reserver vid företagsförvärv 384 -

Justering av reserv för osäkra kundfordringar 416 519

Reserv för osäkra kundfordringar utgående balans 1 552 1 173

Koncernens resultat har belastats med kostnader för befarade och konstaterade kundförluster uppgående till 490 Kkr. Kostnaden för befarade 
och konstaterade kundfordringar ingår i posten övriga externa kostnader i resultaträkningen.

Not 16 – Transaktioner med närstående    

AllTele har inte beviljat lån till, lämnat garantier eller ställt till förmån för Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisor.     
Ingen av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisor har direkt, eller indirekt genom närstående bolag eller den när-
maste familjen, varit inblandad i affärsuppgörelser med AllTele på annat sätt än på marknadsmässiga villkor. Under år 2008-2009 har AllTele 
köpt juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå, i vilken AllTeles styrelseordförande är verksam. Dessa kostnader har varit marknadsmässiga och 
uppgår till:

Transaktioner Närstående 2009 2008

Advokattjänster - Hamilton Advokatbyrå Thomas Nygren, Styrelseordförande 1 100 Kkr 804 Kkr

Några andra närståendetransaktioner har inte förekommit.

Under 2009 har Moderbolaget köpt konsulttjänster från dotterbolaget WasaData Bredband AB om 1 273 Kkr och under 2009 har Kramnet 
AllTele AB köpt konsulttjänster från Moderbolaget som uppgick till 160 Kkr. Under 2008 har det inte förekommit några transaktioner som   
föranlett internfakturering inom koncernen.
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Not 17 – Finansiella instrument       

Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar, upplupna intäkter och likvida 
medel. Samtliga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar lån, 
leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader.

Kundfordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader har kort löptid. Räntebärande lån löper med rörlig ränta. 
Ej räntebärande lån har i redovisningen diskonterats med bedömd marknadsränta.

Verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder bedöms i allt väsentligt överensstämma med bokförda värden.

   

Not 18 – Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål        

Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av de tre nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt. 

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät 

Osäkerhet råder angående storleken på samtrafikavgifter för terminering av trafik i de svenska mobilnäten. PTS (Post- och Telestyrelsen) har 
beslutat om ett visst pris enligt en särskild ekonomisk modell. Detta beslut har dock överklagats till Länsrätten av ett antal nätoperatörer. AllTele 
har med sin nätoperatör avtalat om en preliminär avgift som bedömts realistisk i avvaktan på slutlig dom. Denna preliminära avgift på 799 Kkr 
återbetalades i sin helhet 2009.

Bedömning av värdet och nyttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar. 

AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till största del av förvärvade kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella 
anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och historiskt genomsnittliga churnrate samt framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjande-
perioden omprövas minst årligen. Om finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett nedskrivningstest. Se 
not 6 sid 42.

Koncernens uppskjutna skattefordran är till största delen baserad på underskottsavdrag i moder- och dotterbolag. Koncernledningen har gjort 
antaganden och bedömningar om dessa dotterbolags framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av 
vinster mot dessa förluster. Se not 7 och 9 sid 43.

Not 19 – Uppgifter om moderbolaget     
                                                                                     
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är ett svenskregistrerat publikt aktiebolag med säte i Skellefteå. Bolagets organisations-
nummer är 556626-2407. 

Koncernredovisningen för 2009 består av moderbolaget och två helägda dotterbolag Wasadata Bredband AB med säte i Vadstena och organisa-
tionsnummer 556734-1929 och Kramnet AllTele AB med säte i Kramfors och organisationsnummer 556715-3647.

Koncernredovisningen för 2008 består av moderbolaget och helägt dotterbolag Wasadata Bredband AB med säte i Vadstena och organisation-
snummer 556734-1929.
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Not 20 – Händelser efter räkenskapsårets utgång       
                                                                
Under januari 2010 ökade moderbolagets checkräkningskredit från 10 Mkr till 15 Mkr samt ytterligare en bankkredit om 12 Mkr, med sedvanliga 
covenanter, säkerställdes för att användas vid behov.

Den 31 mars 2010 tecknade AllTele och Brainheart-bolaget SweFour AB avtal om förvärv av Spinbox AB. Tillträde sker under andra halvan av april 
2010, med ekonomisk effekt från den 1 april 2010. AllTele avser att betala förvärvet med nyemitterade aktier i AllTele i enlighet med bemyndigan-
den från årstämman 2009 .

Spinbox hade vid avtalets tecknande c:a 2 500 företagskunder med nära 20 000 aktiva mobilabonnemang. Spinbox har under de senaste åren 
uppvisat en stark organisk tillväxt på ca 25 % per år med god lönsamhet. Bolaget omsatte under 2009 närmare 80 miljoner kronor.

Förvärvet av Spinbox är strategiskt viktig och innebär att AllTele direkt uppnår kritisk kundmassa för att nå lönsamhet i mobilsatsningen. AllTele 
får med Spinbox också ett MVNO-avtal med Telia som kompletterar det egna Service Provider-avtalet som tecknades under hösten. Detta innebär 
Sveriges bästa mobiltäckning och roamingavtal med över 220 operatörer i 98 länder. AllTele får vid förvärvet tillgång till ett 10-årigt know-how 
på paketering och integrering av fasta och mobila erbjudanden. Med förvärvet följer det i återförsäljarledet starkt inarbetade varumärket SIZE.

Revisionsberättelse



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolag-
et ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Skellefteå den 15 april 2010

Thomas Nygren, ordförande                     Olle Söderberg, styrelseledamot             Camilla Moström Koebe, styrelseledamot

Björn Wolrath, styrelseledamot               Ola Norberg, styrelseledamot och VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 april 2010

Ernst & Young AB

Per Hedström, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Org.nr 556626-2407

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AllTele All-
männa Svenska Telefonaktiebolaget (publ) för år 2009. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 23 - 50. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits 
av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moder-
bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 april 2010

Ernst & Young AB

Per Hedström

Auktoriserad revisor
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Definitioner
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line, en accessform med hög 
överföringskapacitet.

CDMA450 - CDMA2000 är världens största 3G-standard för mobiltele-
foni med mer än 400 miljoner användare över hela världen. När denna 
teknologi används på frekvensen 450 MHz brukar teknologin kallas 
CDMA450. Datahastigheten för nedladdning är upp till 3,1 Mbit/s och 
upp till 1,8 Mbit/s vid uppladdning. 

Churn - Andel kunder som lämnar företaget varje år uttryckt i procent 
av genomsnittligt antal kunder.

Dedicerad kapacitet - En förbindelse med garanterad kapacitet, som 
inte är beroende av hur många andra som samtidigt utnyttjar ett me-
dia.

Digital bitström - En elektronisk sekvens av nollor och ettor, som 
överför information.

Frame Relay - Kommunikationstjänst anpassad för kostnadseffektiv 
överföring av data mellan olika nätverk.

Förval - Kundavtalet omfattar ej fast abonnemang, endast trafikavgift.

IP - Internet Protocol, teknik som används för kommunikation över 
Internet. Informationen delas upp i mindre paket som visar vart infor-
mationen ska.

IP-telefoni - Kallas även VoIP, Voice over IP. Liknar vanlig telefoni med 
den skillnaden att teletrafiken går över bredbands- eller datanät och 
baseras på IP-teknik. 

IP-VPN - ”Virtual private network”, en säker och krypterad samman-
koppling av lokala nätverk över internet.

ISDN - Integrated Services Digital Network, standard för digital te-
lefoni. ISDN består av två signaler för tal samt en separat kanal för 
kontrollsignalering.

Kretskopplade nät - Nät med konstant fysisk uppkoppling mellan 
parterna, t ex. det vanliga kopparnätet.

LAN - Local Area Network, lokalt nätverk på arbetet eller i hemmet.

PSTN - Public Switched Telephone Network, det traditionella krets-
kopplade telefoninätet baserat på kopparkabel för överföring av analog 
telefoni. 

QoS - Quality of Service, prioritera trafik med olika hög kvalitet.

Redundant - Ett system med krav på hög tillgänglighet kan behöva 
utformas med redundans, vilket innebär att vitala delar (delsystem) 
finns i två exemplar som under normal drift kan dela arbetet mellan 
sig, men där den ena kan ta över arbetet om den andra går sönder 
(eller behöver tas ur drift för planerat underhåll).

Regionnät - Ortssammanbindande nät med hög överföringskapacitet, 
som binder samman ortsnät / stadsnät i en större region. Kallas även 
transportnät.

SIP-trunk - Tjänst som möjliggör för användare av IP-telefoni att smi-
digt ansluta sig till det traditionella telefonnätet (PSTN).

Stadsnät - Stadsnät kallas de bredbandsnät som ägs av kommuner 
med syfte att vara allmännyttiga. Stadsnäten agerar ofta operatörs-
neutral infrastruktur, där stadsnätet står för själva uppkopplingen men 
tjänsterna (som ISP, Telefoni och IPTV) tillhandahålls av kommersiella 
aktörer.

TAB - Det fasta telefoniabonnemanget via kopparnätet.

VoIP - Voice over Internet Protocol ( VoIP ) är en allmän term för en 

familj av överföringsteknik för leverans av röstkommunikation över 
IP- nätverk såsom Internet och andra paketförmedlande nät . Andra 
begrepp som ofta uppstått och synonymt med VoIP är ip-telefoni , In-
ternettelefoni , röst via bredband (VoBB), bredband telefoni , och bred-
band telefon.

Årsstämma 2010                                                                      

Årsstämma hålls den 10 maj 2010 i AllTeles lokaler, Segelbåtsvägen 
2, Stockholm. Kallelse har publicerats i Svenska Dagbladet, Post- och 
Inrikes Tidningar samt på www.alltele.se.

Finansiell agenda                                                                     

Delårsrapport januari-mars 2010  30 apr 2010

Årsstämma 2010    10 maj 2010

Delårsrapport april-juni 2010   27 aug 2010

Delårsrapport juli-september 2010   19 nov 2010

Bokslutskommuniké 2010   Februari 2011

Kontaktinformation                                                                  

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Box 334

931 23 Skellefteå

Tel 0910-20 00 00 

Fax 0910-79 80 01

E-post info@alltele.se 

www.alltele.se

Kontaktpersoner 

VD Ola Norberg 
Telefon  0706-66 00 50 
Epost ola@alltele.se

CFO Karl Asp 
Telefon  08-517 810 14 
Epost karl.asp@alltele.se
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