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Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (punkt 10) 

Proposal on amendments of the Articles of Association, (Item 10) 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ), org. nr. 556626-2407, (“Bolaget” 

eller ”AllTele”) största aktieägare, Mark Hauschildt (”Hauschildt”), som innehar cirka 

26,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår att den extra bolagsstämman 

fattar följande beslut.  

The major shareholder of AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), reg. no. 

556626-2407, (the “Company” or “AllTele”), Mark Hauschildt (“Hauschildt”), holding 

approximately 26.4 percent of the number of shares and votes in the Company, 

proposes that the Extraordinary General Meeting adopts the following resolution. 

För att möjliggöra förvärvet av Timepiece Servicos De Consultoria LDAs svenska 

verksamhet, Universal Telecom, enligt punkten 9 på dagordningen, föreslår Hauschildt 

att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från 

nuvarande lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor 

och högst 8 000 000 kronor. Bolagsordningens punkt 4 får därmed följande lydelse: 

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.” 

In order to facilitate the acquisition of the Swedish business of Timepiece Servicos De 

Consultoria LDA, Universal Telecom, under item 9 of the agenda, Hauschildt proposes 

that the Extraordinary General Meeting resolve to amend the limits of the share capital 

in the Articles of Association from the current minimum of SEK 1,000,000 and maximum 

of SEK 4,000,000 to the minimum of SEK 2,000,000 and maximum of SEK 8,000,000. 

Paragraph 4 of the Articles of Association will accordingly have the following wording: 

“The share capital shall comprise a minimum of SEK 2,000,000 and a maximum of SEK 

8,000,000." 

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande 

lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier till lägst 12 000 000 aktier och högst 

48 000 000 aktier. Bolagsordningens punkt 5 får därmed följande lydelse: 

”Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.” 

In addition, it is proposed that the limits of the number of shares in the Articles of 

Association are amended from the current minimum of 5,000,000 shares and maximum 

of 20,000,000 shares to the minimum of 12,000,000 shares and maximum of 48,000,000 

shares. Paragraph 5 of the Articles of Association will accordingly have the following 

wording: 

“The number of shares shall comprise a minimum of 12,000,000 and a maximum of 

48,000,000." 

_________________________ 

Den föreslagna nya lydelsen av bolagsordningen bifogas, Bilaga A. 

The proposed new wording of the Articles of Association is enclosed, Appendix A. 

_________________________ 
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För beslut i enlighet med Hauschildts förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare 

med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 

vid stämman. 

A valid resolution in accordance with Hauschildt’s proposal requires the support of 

shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares 

represented at the Meeting. 

Den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i 

samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 

The person appointed by the Board of Directors, shall have the right to take those 

smaller measures that may be required in order to register the resolution with the 

Swedish Companies Registration Office. 

_________________________ 

Stockholm i januari 2013 

Mark Hauschildt 


