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VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA  

TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011 

1 DEFINITIONER 
 
I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som angivits nedan: 
 
”Bolaget”  AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, org. nr 

556626-2407 
 
”Emissionsinstitutet”  Swedbank eller sådant annat emissionsinstitut som Bolaget 

från tid till annan avtalar med att utföra det uppdrag som 
ankommer på emissionsinstitutet enligt dessa villkor 

 
”Euroclear” Euroclear Sweden AB 
 
”Fordringshavare”  Innehavare av Konvertibel 
 
”Förfallodagen”  Den 15 september 2013 
 
”Konvertering”  Sådan Konvertering av fordran mot nya aktier i Bolaget som 

avses i 15 kap. aktiebolagslagen 
 
”Konverteringskurs”  Den kurs till vilken Konvertering kan ske, 40 kronor, beaktat 

eventuell omräkning enligt punkten 7 
 
”Konvertibel”  Skuldförbindelse enligt dessa villkor, utgiven av Bolaget som 

berättigar innehavaren att byta sin fordran mot aktier i Bo-
laget 

 

2 LÅNEBELOPPET M.M. 
 
2.1  
Lånet enligt dessa villkor uppgår till högst 40.000.000 kronor. Lånet ska äga lika rätt 
med Bolagets övriga allmänna förpliktelser för vilka det inte finns någon säkerhet 
och ska inte vara efterställt någon annan förpliktelse. Lånet förfaller till betalning på 
Förfallodagen om inte Konvertering har skett innan dess.  
 
2.2  
Varje Konvertibels nominella belopp motsvarar 40 kronor eller hela multiplar därav. 
 
2.3  
Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa åter-
betalning av lånet i enlighet med dessa villkor. 
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2.4  
Lånet löper med fyra procents årlig fast ränta från och med den 1 september 2011 
till och med Förfallodagen, förfallande till betalning, i den mån Konvertering inte 
dessförinnan ägt rum på Förfallodagen. 
 
 

3 REGISTRERING, BETALNING AV RÄNTA, ÅTERBETALNING 
 
3.1  
Konvertibel ska registreras i av Euroclear fört avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varvid inga fysiska värdepap-
per kommer att ges ut. 
 
3.2  
Konvertibel registreras för Fordringshavares räkning på konto i Bolagets avstäm-
ningsregister. Registreringar avseende Konvertibel till följd av Konvertering ska om-
besörjas av Emissionsinstitutet. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan 
företas av andra banker. 
 
3.3  
Räntebetalning och återbetalning av ej konverterad del av lånebelopp sker av 
Euroclear till den som på tionde bankdagen före aktuell förfallodag (avstämningsda-
gen för betalning) är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som Ford-
ringshavare eller i annat fall berättigad att uppbära ränta eller återbetalning av lån. 
 
3.4  
Om en förfallodag för ränta eller återbetalning inte infaller på en bankdag ska den 
flyttas till närmast följande bankdag. Om det innebär att förfallodagen infaller näst-
följande månad ska förfallodagen i stället flyttas till närmast föregående bankdag. 
 

4 KONVERTERING 
 
4.1  
Fordringshavare får påkalla Konvertering av Konvertibel till ny aktie i Bolaget 
till Konverteringskursen under tiden från dagen för registrering av lånet hos Bolags-
verket till och med den 1 september 2013. 
 
4.2  
Vid Konvertering erhålls en ny aktie i Bolaget för varje mot Konverteringskursen 
svarande belopp, vilket motsvarar det nominella beloppet (40 kronor) för varje Kon-
vertibel, registrerad på visst konto, som Fordringshavaren samtidigt önskar konver-
tera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas 
överskjutande belopp vid Förfallodagen jämte ränta. 
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4.3  
Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7 ne-
dan. 
 

5 ANMÄLAN OM KONVERTERING 
 
5.1  
Vid påkallande av Konvertering ska Fordringshavaren lämna ifylld anmälningssedel 
enligt av Bolaget fastställt formulär till Emissionsinstitutet eller till Fordringshavarens 
bank för vidare befordran till Emissionsinstitutet. Anmälan om Konvertering är bin-
dande och kan inte återkallas. 
 
5.2  
Påkallas inte Konvertering inom den tid som anges i punkt 4 ovan, upphör rätten till 
Konvertering. 
 
5.3  
Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas som interimsaktier i av 
Euroclear förd aktiebok. Fordringshavaren erhåller därefter eventuellt kontantbe-
lopp enligt bestämmelserna i punkt 4. Slutlig registrering på aktiekonto sker då regi-
strering hos Bolagsverket har ägt rum. 
 

6 RÄNTA OCH UTDELNING I SAMBAND MED KONVERTERING 
 
6.1 
Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för den del av lånet som konverteras från 
den dag Konverteringen påkallas. 
 
6.2 
Aktie som erhålles vid Konvertering medför rätt till utdelning på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter den dag då Konvertering verkställts. 
 

7 OMRÄKNING AV KONVERTERINGSKURS M.M. 
 
Fordringshavare ska äga rätt till omräkning av Konverteringskurs enligt följande. 
 
Omräknad Konverteringskurs ska avrundas till två decimaler. 
 
 
7.1  
Fondemission 

 
7.1.1 Genomför Bolaget en fondemission, ska Konvertering, som påkallats på sådan 
tid att den inte kan verkställas senast på tionde vardagen före den bolagsstämma 
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som beslutar om fondemissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om 
fondemissionen. Aktier som tillkommit på grund av sådan Konvertering upptas 
interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i fondemiss-
ionen. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter avstämningsdagen för fonde-
mission. 
 
7.1.2 Vid Konvertering som verkställs efter tionde vardagen före beslutet om fonde-
missionen tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emiss-
ionsinstitutet enligt följande formel: 
 
Omräknad   föregående Konverteringskurs x 
konverteringskurs  =  antalet aktier före fondemissionen 

antalet aktier efter fondemissionen 
 
7.1.3 Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet snarast 
möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter av-
stämningsdagen för emissionen. 
 
7.2  
Sammanläggning eller uppdelning av aktier 

 
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier, ska punkt 7.1 äga 
motsvarande tillämpning, varvid avstämningsdagen för sammanläggning eller upp-
delning ska användas i stället för avstämningsdagen för fondemission. 
 
7.3  
Emission av aktier 

 
7.3.1 Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna 
nya aktier mot kontant betalning eller genom kvittning ska följande gälla för rätten 
till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit genom Konvertering: 
 
7.3.2 Beslutas emissionen av bolagsstämman ska Konvertering, som påkallats på så-
dan tid att den inte kan verkställas senast på tionde vardagen före bolagsstämman, 
verkställas först sedan stämman beslutat om nyemissionen. Aktier som tillkommit på 
grund av sådan Konvertering upptas interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de 
inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på VP-konto ske först efter 
avstämningsdagen för nyemissionen. 
 
7.3.3 Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av stämmans godkän-
nande eller med stöd av bemyndigande ska i beslutet anges den senaste dag då Kon-
vertering ska vara verkställd för att aktie som tillkommit genom Konvertering ska ge 
rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde vardagen ef-
ter att beslutet offentliggjorts genom pressmeddelande. 
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7.3.4 Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemiss-
ionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen ut-
förs av 
 
Emissionsinstitutet enligt följande formel: 
 
Omräknad   den Konverteringskurs som gäller före omräkningen x 
konverteringskurs  =  aktiens genomsnittskurs enligt definitionen nedan 

aktiens genomsnittskurs plus det teoretiska värdet på 
teckningsrätten 

 
7.3.5 Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje 
handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen note-
rade högsta och lägsta betalkursen. Noteras inte betalkurs ska i stället den sista no-
terade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betal- eller köp-
kurs ska inte ingå i beräkningen. 
 
7.3.6 Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande: 
 
det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x 
(aktiens genomsnittskurs - emissionskursen för den nya aktien) 
antalet aktier före emissionsbeslutet 
 
7.3.7 Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten 
bestämmas till noll. 
 
7.3.8 Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet snarast 
möjligt efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Konvertering som verk-
ställs därefter. 
 
7.3.9 Under tiden tills omräknad Konverteringskurs fastställts verkställs Konvertering 
endast preliminärt varvid helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade Konverte-
ringskursen upptas interimistiskt på VP-konto. Dessutom noteras särskilt att Konver-
tibel enligt omräknad Konverteringskurs kan berättiga till ytterligare aktier eller ett 
kontantbelopp enligt punkt 4 ovan. Slutlig registrering på VP-konto sker sedan den 
omräknade Konverteringskursen fastställts. 
 
7.4  
Emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

 
Genomför Bolaget en emission av nya konvertibler eller teckningsoptioner med före-
trädesrätt för aktieägarna ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för ak-
tie som tillkommit vid Konvertering samt beträffande omräkning av Konverterings-
kursen bestämmelserna i punkt 7.3 äga motsvarande tillämpning. 
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7.5 
Erbjudande till aktieägarna att förvärva rättigheter från Bolaget 

 
Erbjuder Bolaget aktieägarna att förvärva värdepapper eller andra rättigheter eller 
beslutar Bolaget att dela ut sådana tillgångar till aktieägarna ska bestämmelserna i 
punkt 7.3 äga motsvarande tillämpning. Dock ska det teoretiska värdet av rätten att 
delta i erbjudandet användas i stället för det teoretiska värdet på teckningsrätten. 
För det fall rätten att delta i erbjudandet inte blir föremål för handel ska genomsnit-
tet av högsta och lägsta betalkurs sista handelsdagen inklusive rätten att delta i er-
bjudandet jämföras med genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs första han-
delsdagen exklusive rätten att delta i erbjudandet. 
 
7.6  
Kontant utdelning 

 
7.6.1 Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller 
utdelning som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdel-
ningar överskrider 10 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 
handelsdagar närmast före den dag då Bolagets styrelse offentliggör sin avsikt att 
föreslå stämman sådan utdelning (extraordinär utdelning), ska, vid Konvertering som 
påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av 
sådan utdelning, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen ska base-
ras på extraordinär utdelning. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt föl-
jande formel: 
 

den Konverteringskurs som gäller före omräkningen x 
aktiens genomsnittliga marknadskurs under 25 

Omräknad  handelsdagar fr.o.m. den dag då aktie handlas utan rätt till 
Konverteringskurs  = extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs) 

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
utdelning som utbetalas per aktie 

 
7.6.2 Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje 
handelsdag under respektive 25-handelsdagarsperiod framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högst och lägsta betalkursen. I avsaknad av notering ska i 
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering 
av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 7.6.3 Den omräknade 
Konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet så snart som möjligt efter ut-
gången av perioden på 25 handelsdagar fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt 
till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter. 
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7.7  
Aktiekapitalminskning eller förvärv av egna aktier 

 
7.7.1 Om aktiekapitalet i Bolaget skulle minskas med återbetalning till aktieägarna 
ska Konverteringskursen omräknas enligt följande formel. 
 

den Konverteringskurs som gäller före omräkningen x 
aktiens genomsnittliga marknadskurs under 25 

Omräknad   handelsdagar fr.o.m. den dag då aktie handlas utan rätt 
konverteringskurs  = till återbetalning (aktiens genomsnittskurs) 
  aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 
  återbetalas per aktie 
 
7.7.2 Aktiens genomsnittskurs ska beräknas i enlighet med punkt 7.6.2 ovan. Den 
omräknade kursen fastställs av Emissionsinstitutet så snart som möjligt efter 
utgången av perioden på 25 handelsdagar fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt 
till återbetalning och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter. 
 
7.7.3 Sker förvärv av egna aktier ska punkt 7.7.1 tillämpas om förvärvet enligt Emiss-
ionsinstitutets bedömning med hänsyn till utformning och ekonomiska effekter är att 
jämställa med en nedsättning av aktiekapitalet. 
 
7.8 
 Justering 

 
Genomför Bolaget åtgärd enligt punkt 7.1 – 7.7 och skulle enligt Emissionsinstitutets 
bedömning tillämpning av relevant omräkningsformel inte kunna ske eller leda till att 
den kompensation som Fordringhavarna får i förhållande till aktieägarna inte är skä-
lig ska Emissionsinstitutet, efter samtycke från Bolagets styrelse, genomföra omräk-
ningen av Konverteringskursen på ett sätt som Emissionsinstitutet anser ändamåls-
enligt i syfte att omräkningen ska leda till ett skäligt resultat. 
 
7.9  
Fusion eller delning enligt ABL 

 
7.9.1 Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i 
annat bolag eller delningsplan varigenom Bolaget är överlåtande, eller skulle styrel-
sen godkänna sådan plan, får Konvertering därefter ej påkallas. Fordringshavare får 
dock under två månader från sådant godkännande påfordra omedelbar betalning av 
det nominella beloppet av Fordringshavarens ännu ej konverterade Konvertibel 
jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en vecka efter peri-
odens 
början meddela Fordringshavaren om denna rätt. Genom vad som har nu sagts 
inskränks inte den rätt som Fordringshavare i egenskap av borgenär har enligt lag. 
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7.9.2 Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion eller 
delning ska Fordringshavaren underrättas om planerna med en redogörelse för det 
huvudsakliga innehållet i det avsedda avtalet om fusion eller delning och erinras om 
att Konvertering inte får påkallas sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning. 
 
7.9.3 Fordringshavaren får påkalla Konvertering när som helst från den dag då till-
kännagivande lämnats om fusions- eller delningsplaner, förutsatt att Konvertering 
kan verkställas senast tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fus-
ionsplan eller delningsplan ska godkännas eller senast den bankdag som infaller 
närmast före den dag då styrelsen enligt tillkännagivandet avser att godkänna plan 
om att Bolaget ska uppgå i annat bolag eller delas. 
 
7.10  
Likvidation 

 
7.10.1 Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får, oavsett likvidationsgrunden, 
Konvertering inte påkallas därefter. Rätten att påkalla Konvertering upphör i och 
med likvidationsbeslutet, oavsett om detta har vunnit laga kraft eller inte. 
 
Fordringshavare får dock i nu avsedda fall kräva omedelbar betalning av det nomi-
nella beloppet av Fordringshavarens ännu ej konverterade Konvertibel jämte per 
betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder dagen efter bolagsstämman 
om likvidationen beslutats av denna, och annars dagen efter den dag då rättens be-
slut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en vecka därefter ska Bolaget meddela 
Fordringshavaren om hans rätt att kräva betalning. 
 
7.10.2 Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska 
träda i likvidation ska Fordringshavaren underrättas om den avsedda likvidationen. 
Meddelandet ska erinra om att Konvertering inte får påkallas sedan bolagsstämman 
fattat beslut om likvidation. Fordringshavare får påkalla Konvertering från den dag 
då meddelandet lämnades, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på ti-
onde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska behandla frågan om likvidat-
ion. 
 
7.11  
Ny rätt till Konvertering 

Oavsett vad som sagts ovan om att Konvertering inte får påkallas efter beslut om 
fusion, delning eller likvidation, ska rätten att påkalla Konvertering åter inträda om 
fusions- eller delningsplanen inte genomförs eller om likvidationen upphör. 
 
7.12 Konkurs 

Om Bolaget försätts i konkurs får Konvertering inte påkallas därefter. Om 
konkursbeslutet hävs av högre rätt får Konvertering dock åter påkallas. 
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8 SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET 
 
Bolaget förbinder sig att samråda med Emissionsinstitutet i god tid innan Bolaget 
vidtar någon sådan åtgärd som avses i punkt 7 ovan och att inte vidtaga någon åt-
gärd som skulle medföra en omräkning av Konverteringskursen till belopp understi-
gande aktiens kvotvärde. 

 
9 FÖRVALTARE 
 
Förvaltare som erhållit tillstånd att i stället för aktieägare införas i Bolagets skuldbok 
får registreras på konto som Fordringshavare och ska i övrigt betraktas som Ford-
ringshavare, bland annat genom att motta räntebetalningar som annars skulle ha 
tillställts Fordringshavaren. 
 

10 MEDDELANDEN 
 
Meddelanden rörande lånet ska sändas till Fordringshavaren med brev, fax eller 
epost, lämnas till den handelsplats där lånet är upptaget till handel samt offentliggö-
ras genom pressmeddelande. 

 
11 ANSVARSBEGRÄNSNING M.M. 
 
11.1  
Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan 
göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller an-
nan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lock-
out gäller även om Bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.  
 
11.2  
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om 
Bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 
 
11.3  
Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på 
grund av omständighet som anges i första stycket i denna punkt får åtgärden skjutas 
upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget, om 
ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. 
 
11.4  
Är Bolaget till följd av omständighet som anges i första stycket i denna punkt 
förhindrat att ta emot betalning, har Bolaget för den tid under vilken hindret 
förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 
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12 SEKRETESS, INSYN 
12.1  
Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare, såvida 
sådan skyldighet inte följer av lag, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller regler för 
svensk eller utländsk börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad 
och Bolaget är bundet av sådana regler. 
 
12.2  
Bolaget förbehåller sig rätten till insyn i eventuell av Euroclear förd skuldbok. 

 
13 ÄNDRING AV VILLKOR 
13.1  
Emissionsinstitutet ska agera oberoende i enlighet med dessa villkor och i enlighet 
med tillämpliga författningar och god sed på den svenska värdepappersmarknaden, 
inklusive bland annat relevanta regler utfärdade av Euroclear. 
 
13.2 Emissionsinstitutet får för Fordringshavarnas räkning träffa överenskommelse 
med Bolaget om ändring av dessa lånevillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgö-
rande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Emissionsinstitu-
tets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Fordrings-
havarens rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras. 
 
13.3 Vad som i dessa villkor föreskrivs beträffande Emissionsinstitutet ska även om-
fatta annan bank eller fondkommissionär respektive kontoförande institut som Bola-
get ger i uppdrag att agera emissionsinstitut i enlighet med dessa villkor och tillämp-
liga regelverk. 

 
14 TILLÄMPLIG LAG M.M. 
 
Svensk lag är tillämplig på dessa villkor. Tvist i anledning av dessa villkor ska slutligt 
avgöras genom skiljedom. Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skilje-
förfarande ska därvid gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighets-
grad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas. I sistnämnda fall ska 
Institutet också besluta om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skilje-
förfarandet ska äga rum i Stockholm. 
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