
 

 

Styrelsens för AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-

2407, (”Bolaget” eller ”AllTele”), redogörelse enligt 13 kap 6 - 7 §§ samt 15 kap 8 – 9 

§§ aktiebolagslagen  

 

 

Med anledning av styrelsens förslag till extra bolagsstämman att med avvikelse från ak-

tieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av högst 1.500.000 aktier i bolaget mot 

betalning genom tillskjutande av apportegendom samt emission av 1.000.000 konvertibler 

att betalas genom kvittning av skuld, avger styrelsen härmed redogörelse enligt 13 kap 6 - 

7 §§ samt 15 kap 8 – 9 aktiebolagslagen. 

 

Redogörelse enligt 13 kap 6 § och 15 kap 8 § aktiebolagslagen 

 

Sedan årsredovisningen lämnades den 29 april 2011 har inga händelser av väsentlig bety-

delse för bolagets ställning inträffat, förutom vad som framgår nedan samt av Bolagets 

delårsrapport (bilaga 1) avseende första kvartalet 2011 offentliggjord den 19 maj 2011 och 

samt övriga offentliggjorda pressmeddelanden (bilaga 2). 

 

Redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen 

 

Den 26 juli 2011 träffade Bolaget avtal med Ventelo Sverige Holding AB, Jean-Pierre 

Vandromme, Pemberton Holdings Limited och Engebret O. Fekene (”Säljarna”) avseende 

förvärv av samtliga aktier i Ventelo Sverige AB (org nr 556629-0549) (”Ventelo”). Såsom 

betalning för aktierna i Ventelo skall AllTele erlägga högst 1.500.000 nyemitterade aktier i 

Bolaget, vilket med utgångspunkt i medelbetalkursen (23:48 kronor) för Bolagets aktie på 

Nasdaq/OMX Small Cap under 20 dagar före avtalsdagen motsvarar ett värde om 

35.220.000 kronor samt en kontant köpeskilling om 40.000.000 kronor vilken enligt avtalet 

Säljarna ska äga rätt att kvitta mot en miljon konvertibler i AllTele till ett pris av 40 kr per 

aktie.  

 

Bolaget har tillämpat tre olika värderingsmetoder för att pröva den avtalade köpskillingen 

som totalt uppgår till 75.220.000 kronor enligt ovan: 

 Nuvärdeberäkning 

 Värdering med hjälp av P/E-tal 

 Värdering av slutkundsvärde 

De beräkningar som bolaget har gjort baserat på ovanstående värderingsmetoder visar att 

värdet på den förvärvade verksamheten överstiger köpeskillingen. 

 

Vid värderingen har tagits i beaktande att Ventelo är en helhetsleverantör av telefoni och 

datatjänster med hög andel egen produktion i egen infrastruktur. Ventelo har en väl inarbe-

tad MVNO (Mobile Virtual Network Operator) verksamhet med mobiloperatören 3 samt 

även med Tele 2 och Telia Mobile Networks med rätt att återförsälja mobila data- och 

teleabonnemang. Ventelo har även en egen telefoni- och datainfrastruktur som genererar 

intäkter från såväl egna kunders trafik som från trafik från konkurrenter som köper trafik 

från Ventelo. Ventelo har avtal med c:a 23.500 företagskunder och offentliga verksamheter 

vilket tillsammans motsvarande närmare 100.000 aktiva slutanvändare av fasta- och mobila 

telefonitjänster samt internettjänster. Bolaget har även en fullt uppbyggd administration 
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och kundhantering samt ett högt know-how inom sitt verksamhetsområde. Bolaget hade 

per 30 juni 2011 skattmässiga underskott vilka kan komma att kunna utnyttjas efter överta-

gandet.  Som ovan angivits har Ventelo en hög teknisk kompetens och erfarenhet kring 

leveranser av alla typer av data- och teletjänster till den offentliga sektorn vilket AllTele i 

princip tidigare har saknat. Sammantaget bedöms Ventelo ha ett högt värde för Bolaget och 

kan enligt styrelsens uppfattning antas bli till mycket stor nytta för Bolagets verksamhet 

och ger ett kraftigt tillskott till den utökade satsning inom mobila data- och teletjänster som 

AllTele sedan startat genom förvärvet av Spinbox 2010.  

 

Ventelo har enligt styrelsens bedömning inte åsatts ett högre värde än det verkliga värdet 

för Bolaget och styrelsen anser att utfallet av de värderingsmetoder som tillämpats översti-

ger det värde som åsatts Ventelo i samband med förvärvet. Det slutliga värde varmed 

aktierna i Ventelo kommer tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock att, i enlighet 

med gällande redovisningsregler, bestämmas baserat på marknadsvärdet på Bolagets aktie 

beräknat från handelsvärdet på Nasdaq/OMX Small Cap vid den s.k. transaktionstidpunk-

ten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet om 75.220.000 kronor.  

Tillträdesdagen är enligt ovan angivet avtal preliminärt den 31 augusti 2011, då Bolaget får 

full rådighet över Ventelo. Aktieemissionen innebär en utspädning av befintliga aktieägare 

med c:a 12,1 procent. 

 

Redogörelse enligt 15 kap 9 § aktiebolagslagen 

 

Säljarna får genom förvärvsavtalet en villkorad köpeskillingsfordran om 40.000.000 kronor 

mot AllTele som slutligt uppstår på transaktionstidpunkten och blir därmed kvittningsgill. 

Säljarna äger rätt att kvitta hela fordringsbeloppet mot 1.000.000 konvertibler med ett 

lånebelopp om 40 kronor per konvertibel och med motsvarande nominella belopp. Varje 

konvertibel ger innehavaren rätt att konvertera till en aktie i AllTele. Innehavare av konver-

tibel äger rätt att efter registrering av lånet och senast den 1 september 2013 påkalla kon-

vertering till nya aktier i bolaget. Emissionen av konvertibler innebär vid full teckning och 

konvertering och efter emission av aktier en utspädning av befintliga aktieägare med c:a 

7,48 procent. 

 

Mellan Bolaget och Säljarna har upprättats ett aktieöverlåtelse-/apportavtal vilket finns 

tillgängligt hos respektive bolag. 

 

Stockholm den 26 juli 2011 

 

Styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 

 

 

____________________ _____________________ __________________ 

Thomas Nygren   Ola Norberg   Olle Söderberg 
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