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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom 

nyemission av aktier med betalning genom apport, (punkt 11) 

Proposal on authorisation for the Board of Directors to increase the share capital 

by issue of new shares with payment in kind, (Item 11) 

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. 

Hauschildt föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom 

ramen för den bolagsordning som föreslås beslutas under punkten 10 på dagordningen, 

vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av 

Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, varvid betalning endast ska kunna 

ske med apport. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Timepiece Servicos De 

Consultoria LDA (”Timepiece”). Befintliga aktieägare kommer således ej att erhålla 

någon företrädesrätt. Emission(erna) ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med 

bemyndigandet är att emission(erna) ska genomföras för att användas som vederlag vid 

förvärvet av Timepiece svenska verksamhet, Universal Telecom, enligt punkten 9 på 

dagordningen.  

Hauschildt proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to authorise the 

Board of Directors to, within the limits of the Articles of Association proposed to be 

resolved upon under item 10 of the agenda, at one or several occasions until the next 

Annual General Meeting, resolve to increase the Company‟s share capital by issues of 

new shares, whereby payment only may be made in kind. The right to subscribe for new 

shares shall belong to Timepiece Servicos De Consultoria LDA (”Timepiece”). Thus, 

existing shareholders will not be entitled to any pre-emption rights. The share issue(s) 

shall be made on market conditions. The reason for the authorisation is that the share 

issue(s) shall be made to be used as consideration in the acquisition of the Swedish 

business of Timepiece, Universal Telecom, under item 9 of the agenda.  

Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av förvärv av 

Timepiece svenska verksamhet, Universal Telecom, enligt punkten 9 på dagordningen 

samt av bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 10 på 

dagordningen.  

The resolution is proposed to be conditional upon the Extraordinary General Meeting‟s 

approval of an acquisition of the Swedish business of Timepiece, Universal Telecom, 

under item 9 of the agenda as well as upon the Extraordinary General Meeting‟s 

resolution on amendments of the Articles of Association under item 10 of the agenda. 

_________________________ 

För beslut i enlighet med Hauschildts förslag krävs att beslutet biträds av mer än hälften 

av de vid stämman avgivna rösterna.  
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A valid resolution in accordance with Hauschildt‟s proposal requires the support of more 

than half of the votes cast at the Meeting. 

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget och styrelsen sedermera utnyttjar 

bemyndigandet för att genomföra förvärvet av Timepiece svenska verksamhet, 

Universal Telecom, enligt punkten 9 på dagordningen kommer Hauschildt, direkt och 

indirekt genom Timepiece, efter apportemissionen att inneha cirka 70 procent av antalet 

aktier och röster i Bolaget. Hauschildt har emellertid av Aktiemarknadsnämnden erhållit 

dispens från den budplikt som skulle uppkomma med anledning av apportemissionen. 

Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge dispens från budplikten är att 

bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska 

bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Hauschildt. För att den av 

Aktiemarknadsnämnden beviljade dispensen från budplikt ska gälla krävs således att 

beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 

som de aktier som är företrädda vid stämman, med bortseende från Hauschildts 

aktieinnehav. 

In the event the Extraordinary General Meeting resolves in accordance with the proposal 

and the Board of Directors later use the authorisation in order to complete the 

acquisition of the Swedish business of Timepiece, Universal Telecom, under item 9 of 

the agenda, Hauschildt, directly and indirectly through Timepiece, will hold 

approximately 70 percent of the number of shares and votes in the Company following 

the issue in kind. However, the Swedish Securities Council (SSC) has granted 

Hauschildt an exemption from the mandatory bid obligation that would arise due to the 

issue in kind. A condition for the Swedish Securities Council‟s (SSC) decision to grant 

the exemption from the mandatory bid obligation is that the resolution by the 

Extraordinary General Meeting is supported by shareholders holding at least two-thirds 

of both the votes cast and the shares represented at the Meeting, whereby shares held 

and represented by Hauschildt at the Meeting shall be disregarded. Thus, in order for 

the exemption from the mandatory bid obligation to apply, as granted by the Swedish 

Securities Council (SSC), the resolution requires the support of shareholders holding at 

least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting, 

disregarding Hauschildt„s shares. 

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

samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

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 and Euroclear Sweden AB. 

_________________________ 

Stockholm i januari 2013 

Mark Hauschildt 


