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Nyemission av aktier med betalning genom tillskjutande av apportegendom 
 

 

Styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”AllTele”) förslår att 

bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med betalning genom tillskjutande av 

apportegendom enligt följande: 

 

Emissionsbelopp 

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 300.000 kronor.  

 

Aktier 

Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst 1.500.000 aktier.  

 

Teckningskurs 

För varje ny aktie ska betalas 23:48 kronor och sammantaget högst 37.220.000 kronor genom 

tillskjutande av c:a 47 procent av samtliga aktier i Ventelo Sverige AB till minst motsvarande 

värde. Teckningskursen har bestämts med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolagets 

aktie utifrån medelbetalkursen för bolagets aktier på Nasdaq/OMX under 20 dagar före 

avtalsdagen den 26 juli 2011. 

 

Rätt att teckna aktie 

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna äga tecknas av säljarna av 

av samtliga aktier i Ventelo Sverige AB. Skälet till avvikelsen är att de nya aktierna ska 

utgöra delbetalning enligt AllTeles avtal med säljarna om förvärv av samtliga aktier i Ventelo 

Sverige AB vilket offentliggjordes den 27 juli 2011. 

 

Teckningstid 

Aktieteckning ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2011. Teckningstiden kan dock 

avbrytas i förtid eller förlängas av bolagets styrelse. 

 

Betalningstid och betalningssätt 

Betalning ska, med rätt och skyldighet för tecknarna, erläggas genom apport av sammanlagt 

högst c:a 47 procent av samtliga aktier i Ventelo Sverige AB. Betalning ska ske i samband 

med teckning. 

 

Rätt till utdelning 

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag som infaller 

efter registrering av aktierna hos Euroclear Sweden AB. 

 

Bemyndigande 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta 

de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos 

Bolagsverket. 

_________________ 

 

 

Bilagor:  Årsredovisning med revisionsberättelse avseende 2010 

 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 – 7 §§ aktiebolagslagen 

 Revisorns yttranden över ovan angiven redogörelse 
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