
 

 

 
 
 
 
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens 
redogörelse för apportegendomen 
 
 
Till bolagsstämman i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ.), org nr 556626-
2407 (nedan ”Bolaget”) 
 
Uppdrag och ansvarsfördelning 
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den [26 juli] 2011. Det är styrelsen som har 
ansvaret för att redogörelsen och för att den är upprättade i enlighet med aktiebolagslagen. 
Det är således styrelsen som har ansvaret för hur användbar, fullständig och relevant denna 
information och antaganden är. Vårt ansvar är att granska redogörelsen och relevanta delar i 
apportemissionen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen. 
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 8 § 
aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. 
 
Granskningens inriktning och omfattning 
Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 Revisorns övriga 
yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Det innebär att vi har planerat 
och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om 
redogörelsen innefattande nyttan och värdet av den apportegendom som redovisas i 
redogörelsen, samt beskriva apportegendomen och ange vilken metod som använts vid 
värderingen. Granskningen har omfattat ett urval av lämpliga bevis. Vi anser att vår 
granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan. 
 
Övriga uppgifter 

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av samtliga aktier i Ventelo 

Sverige AB, org. nr. 556629-0549). Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen till 

stöd för bedömningen av apportegendomens värde utgått från såväl en nuvärdesberäkning, 

P/E-tals värdering samt ett slutkundsvärde. Enligt redogörelsen beräknar styrelsen att 

apportegendom, sammantaget med den kontanta delen av köpeskillingen uppgående till 

40.000.000 kronor, kommer att upptas till 75.220.000 kronor i Bolagets balansräkning. Det 

belopp som är hänförligt till emissionen av aktier är således 35.220.000 kronor. Det slutgiltiga 

belopp varmed apportegendomen kommer tas upp till i Bolagets balansräkning kommer dock 

- i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutgiltigt baserat på aktiekursen 

på Bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från 

det beräknade sammantagna beloppet om 75.220.000 kronor som anges ovan. Det är vidare 

styrelsens uppfattning att apportegendomen har ett verkligt värde för bolaget som minst 

uppgår till det ovan angivna beloppet. 
 

Noteras bör att värderingarna bygger på antaganden om framtida utveckling vilket medför att 

det uppskattade värdet på apportegendomen är svårbedömbart. 
 
Vi har bedömt det av styrelsen presenterade underlaget för att kunna verifiera beskrivningen 
av apportegendomen samt ändamålsenligheten och tillämpningen av de metoder som ligger 
till grund för bedömningen av värdet. Härvid har det inte framkommit något som gjort att vi 
funnit anledning att ifrågasätta det av styrelsen bedömda värdet.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Uttalande 
Vi anser att 
- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet, samt 
-  apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det 

verkliga värdet för Bolaget. 
 
 
Stockholm den [9 augusti] 2011 
 
 
 
Per Hedström 
Auktoriserad revisor    
 


