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Viktig information 

All information om AllTele och marknaden baseras på offentliga källor. Denna redogörelse innehåller vissa framåtriktade 

uttalanden som återspeglar Huvudaktieägarens aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och 

operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär 

indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, 

utgör framåtriktad information. Även om Huvudaktieägaren anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden 

och förväntningar kan Huvudaktieägaren inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då 

dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall 

väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden i redogörelsen gäller 

endast vid tidpunkten för redogörelsen. Huvudaktieägaren gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller 

revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs 

enligt tillämpliga lagar.  
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REDOGÖRELSE ENLIGT AMN 2012:05, INFÖR BESLUT OM FÖRVÄRV AV 
TIMEPIECE SERVICOS DE CONSULTORIA LDA:S SVENSKA VERKSAMHET, 
UNIVERSAL TELECOM, MOT BETALNING GENOM NYEMITTERADE AKTIER I 
ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) 
       

Mark Hauschildt (”Huvudaktieägaren” eller ”Hauschildt”) har föreslagit att en extra 

bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org. nr. 556626-

2407, (”AllTele” eller ”Bolaget”) beslutar att godkänna att AllTele förvärvar det av 

Hauschildt helägda bolaget Timepiece Servicos De Consultoria LDAs (”Timepiece”) 

svenska verksamhet för telefoni och bredband (”Universal Telecom” eller 

”Apportegendomen”) genom en inkråmsöverlåtelse, alternativt på annat för AllTele mer 

fördelaktigt sätt, mot vederlag i form av nyemitterade aktier i AllTele 

(”Apportemissionen”).  

Med anledning av att förvärvet utgör en transaktion med närstående enligt 

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05, får Huvudaktieägaren såsom redogörelse 

enligt AMN 2012:05 anföra följande (den ”Fullständiga Redogörelsen”) (se Bilaga 1 för 

en sammanfattning av denna redogörelse):  

1. SAMMANFATTNING 

 AllTeles finansiella ställning är svag och måste åtgärdas.  

 AllTeles bolagsstyrning och grundläggande operativa funktioner fungerar inte på det 

sätt som erfordras av ett börsnoterat bolag. 

 AllTeles positionering som ett tillväxtbolag är missvisande – tvärtom tyder allt på ett 

underliggande kundtapp. 

 Universal Telecom bedriver en välskött verksamhet med hög lönsamhet inom 

samma områden som AllTeles privatkundsverksamhet. 

 Förvärvet av Universal Telecom, inklusive villkoren för förvärvet, har av en 

oberoende värderingsfirma bedömts som skäligt för AllTeles aktieägare ur finansiell 

synvinkel. 

 Köpeskillingen för Universal Telecom skall erläggas i form av 18 550 119 

nyemitterade aktier i AllTele, vilket motsvarar ett värde på Universal Telecom om 

cirka 338,5 Mkr på skuldfri basis. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 60 

procent av det totala antalet aktier och röster i AllTele. 

 På Enterprise Value (”EV”) nivå, utförs förvärvet på basis av ungefärlig EV-relation, 

51 procent till Timepiece (notera att Apportegendomen är skuldfri) och 49 procent 

till AllTele (nuvarande aktieägare och lånefinansiärer).  

 Givet de prognoser som Timepiece lämnat för helåret 2013 innebär detta en 

värdering om 3,2x EV/Rörelseresultat (”EBIT”), 3,4x P/E för 2013 (exkluderat 

synergier) och 2,3x P/E för 2013 (inkluderat synergier). 

 Ett samgående mellan AllTele och Universal Telecom förväntas ge substantiellt 

ökad vinst per aktie 2013 och möjlighet till utdelningar till AllTeles aktieägare.  

 Nya AllTele förväntas kunna stå sig starkare mot de stora, välkapitaliserade 

telekomoperatörerna i Sverige vilket kommer att gynna Bolagets intressenter – 

aktieägare, anställda, leverantörer och långivare. 
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2. BAKGRUND  

AllTele är ett svenskt aktiemarknadsbolag som bedriver verksamhet på den svenska 

tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget är en ”full-service” telekomoperatör som 

tillhandahåller mobiltelefoni, fasttelefoni, bredband och TV-tjänster till både privatkunder 

samt små- och medelstora företag. På senare år har AllTele intagit en konsolideringsroll 

på den svenska telekommarknaden, inom såväl privat- som företagssegmentet. 

Förvärven har historiskt finansierats med likvida medel och lån samt genom 

apportemissioner.  

Huvudaktieägaren har imponerats av Ola Norberg, grundare av AllTele och före detta 

VD, som haft en aktiv och instrumental roll i AllTeles förvärvsdrivna tillväxt. Dock har Ola 

Norberg, enligt Huvudaktieägarens uppfattning, inte fått det stöd han behövt från sin 

styrelse och ledningsgrupp. Med tanke på 19 genomförda förvärv av såväl bolag, 

rörelser som kundstockar mellan åren 2007-2011, har utmaningarna att konsolidera 

dessa förvärv, utvinna synergier och sköta grundläggande operativa funktioner, såsom 

fakturering och kundhantering, blivit för stora för AllTele.  

Huvudaktieägaren betraktar sitt aktieinnehav i AllTele som en långsiktig investering och 

har sedan inträdet som aktieägare för fyra år sedan kontinuerligt ökat sitt innehav i 

AllTele och stöttat Bolaget i dess expansionsfas. Det kan noteras att under hela 2012, 

och hitintills under 2013, har inga insynsregistrerade personer i AllTele, förutom 

Hauschildt, förvärvat några aktier i Bolaget. Detta trots att börskursen för AllTeles aktie i 

november 2012 var den lägsta sedan våren 2010.  

3. ALLTELES NUVARANDE SITUATION 

Den svenska telekommarknaden präglas av hård konkurrens, fortsatt minskad 

efterfrågan för kopparbaserad fasttelefoni och bredband men med stark tillväxt på 

stadsnätsmarknaden och inom IP-telefoni. I denna miljö, med välkapitaliserade 

konkurrenter såsom TeliaSonera, Telenor, Tele2, 3 och ComHem behöver ett bolag 

som AllTele:  

i) En stark finansiell ställning; 

ii) En effektiv och fungerade verksamhet och organisation;  

iii) En tydlig bolagsstyrning; samt 

iv) Vara en fortsatt konsolideringsmotor för att nå ökade skalfördelar. 

Huvudaktieägaren anser att AllTele i dagsläget saknar ovanstående fundament. AllTeles 

omfattande förvärvsverksamhet, förseningar i integrationsarbeten, ineffektivitet i 

verksamheten och ökade lånebelastning i kombination med redovisade negativa 

resultat, har bidragit till att Bolagets finansiella situation blivit alltmer ansträngd. 

Huvudaktieägaren anser att förslaget till affärsplan som presenterades av Bolaget den 

20 december 2012 (”Utdrag Affärsplan”) inte är trovärdig och inte kommer att lösa de 

utmaningar som Bolaget står inför. Målsättningen enligt Utdrag Affärsplan om ett 

underliggande rörelseresultat före avskrivningar (”EBITDA”) på över 80 Mkr för 2013 är 

inte realistisk då Bolaget indirekt uppger att AllTele kommer ha en underliggande 
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EBITDA kring 0 Mkr för det fjärde kvartalet 2012 (se Bilaga 2 för mer utförliga 

kommentarer på Utdrag Affärsplan).  

Det finns tydliga tecken på att Bolaget idag inte är välmående: 

3.1 Finansiell ställning 

3.1.1 Undermålig avkastning:  

Avkastningen på totalt kapital, sysselsatt kapital samt eget kapital har alla varit 

negativa för 2011 (helår) samt för de tre kvartal som rapporterats för 2012. 

Under de fyra år som Huvudaktieägaren varit aktieägare i Bolaget har utdelning 

endast lämnats en gång (2011) med 30 öre per aktie. Det som dock är 

oroväckande är att Bolaget framgent inte verkar ha förutsättningar att uppvisa 

varken positiv avkastning eller positiv vinst per aktie för att möjliggöra en 

utdelning inom en rimlig tidshorisont. 

På basis av underliggande låg lönsamhet, höga avskrivningsnivåer, förväntade 

engångskostnader i samband med det aviserade omstruktureringsprogrammet, 

fortsatta implementeringskostnader från tidigare förvärv samt risk för 

nedskrivning av immateriella tillgångar (se punkt 3.1.4 nedan) riskerar de 

kommande kvartalen, utifrån ett finansiellt perspektiv, bli de sämsta någonsin 

för AllTele.  

3.1.2 Ökad skuldsättning i absoluta tal:  

Den 30 augusti 2011 förvärvades Ventelo Sverige AB. Inga ytterligare förvärv 

har genomförts efter den transaktionen. Per den 30 september 2011 

redovisades netto räntebärande skulder till 62 Mkr. Trots en positiv EBITDA 

under perioden den 1 oktober 2011 till och med den 30 september 2012 och 

avsaknad av lämnad utdelning, har netto räntebärande skulder ökat till 95 Mkr 

per den 30 september 2012.  

3.1.3 För hög skuldsättning i relativa termer:  

Befintligt netto räntebärande skulder per den 30 september 2012 i förhållande 

till av Bolaget angivna EBITDA för 2012 om 25-35 Mkr, är 2,7-3,8x. Per det 

tredje kvartalet 2012 redovisade Bolaget den högsta skuldsättningsgraden och 

lägsta soliditeten sedan 2008. Huvudaktieägaren anser att skuldsättningen är 

för hög och att risken är stor att denna kommer öka i närtid med beaktande av 

Bolagets underliggande låga lönsamhet, förväntade engångskostnader i 

samband med det aviserade omstruktureringsprogrammet, fortsatta 

implementeringskostnader från tidigare förvärv, risk för nedskrivning av 

immateriella tillgångar (se punkt 3.1.4 nedan) samt de investeringar Bolaget 

fortlöpande måste genomföra för att underhålla sitt fasta nät.  

3.1.4 Risk för nedskrivning av immateriella tillgångar:  

Koncernens eget kapital uppgick per den 30 september 2012 till 112 Mkr. 

Värdet på immateriella anläggningstillgångar i koncernen uppgick vid samma 

tidpunkt till 248 Mkr. Denna post är hänförlig till de förvärv Bolaget genomfört 

de senaste åren men måste enligt Huvudaktieägaren ifrågasättas med 

beaktande av Bolagets kundförluster (se punkt 3.3.2 a. nedan), 
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omsättningsrevideringar (se punkt 3.3.2 b. nedan), försenade 

integrationsarbete och svaga lönsamhetsutveckling. Enligt Huvudaktieägarens 

uppfattning kan dessa omständigheter, tillsammans med framtida eventuella 

negativa resultat och risk för nedskrivningar, försvaga det egna kapitalet 

markant. 

3.2 Operativa funktioner 

Grundläggande operativa funktioner i Bolaget fungerar ej på det sätt som 

anstår en börsnoterad telekomoperatör:  

3.2.1 Faktureringen:  

Enligt vad Huvudaktieägaren erfar har faktureringssystemen uppenbara brister 

som medför att Bolaget missar viktiga intäkter samt att kunder drabbas av 

felaktiga och för höga fakturor. Som exempel kan anges att under sommaren 

2012 sändes ett standardbrev ut till en grupp berörda kunder som AllTele hade 

levererat tjänster till men missat att fakturera under flera år. Genom 

standardbrevet informerades dessa kunder om att de framgent skulle komma 

att faktureras, dock inte för de ofakturerade leveranserna. Ett annat exempel är 

AllTeles felaktiga fakturering till flera kunder, bland annat fakturerades 

Stockholms Universitet1 under sommaren 2012 för ett signifikant högre belopp 

än vad de skulle. Onekligen skapar sådana systematiska misstag ”badwill” 

samt leder till intäktsbortfall och extra kostnader för AllTele.  

3.2.2 Mobila tjänster:  

AllTele är i likhet med Universal Telecom en virtuell mobiloperatör där mobila 

tjänster kan realiseras genom avtal med nätägare (så kallade Service-Provider 

avtal). Genom förvärvet av Ventelo Sverige AB i augusti 2011, som hade avtal 

med två andra nätägare, fick AllTele tre avtalsparter på mobilsidan. 

Utgångspunkten var att migrera alla mobila kunder till ett nät och avveckla de 

andra två avtalen och därigenom realisera synergier. Detta migreringsarbete 

har enligt Bolaget slutförts först under det tredje kvartalet 2012. Det är dock 

oklart om alla väsentliga kostnader och kassaflödespåverkande effekter av 

denna avveckling av avtalen har tagits och redovisats av AllTele per det tredje 

kvartalet 2012. Än mer oroväckande är, enligt Huvudaktieägaren, den bristande 

mobilkompetensen inom Bolaget, framförallt med avseende på prissättning och 

debitering av datatrafik. Den felfakturering som ovan diskuterats, till bland annat 

Stockholms Universitet, synes ha sin grund i mobildatatjänsten.  

3.3 Bolagsstyrning  

3.3.1 Styrelsearbete:  

Enligt vad Huvudaktieägaren erfar fungerar inte styrelsearbetet på ett för 

AllTele fördelaktigt sätt. Styrelsearbetet styrs enligt Huvudaktieägarens 

uppfattning av aktieägarnas olika agendor, vilket inte alltid är synonymt med 

                                                

1
 http://www.su.se/medarbetare/service/it-telefoni/felaktig-fakturering-av-lopande-datatrafik-gprs-1.99541 

http://www.su.se/medarbetare/service/it-telefoni/felaktig-fakturering-av-lopande-datatrafik-gprs-1.99541
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Bolagets bästa, och beslut tas enligt vad Huvudaktieägaren erfar på ad hoc 

basis.  

3.3.2 Kontroll:  

Som tidigare nämnts är det Huvudaktieägarens uppfattning att Bolaget ej har 

den kontroll på verksamheten som förväntas av ett börsnoterat bolag.  

a. Key Performance Indicators (”KPI:er”): Att ett bolag redovisar 

grundläggande KPI:er är en självklarhet, vilket Bolaget också till viss 

del gjort i Utdrag Affärsplan. Dessa KPI:er stämmer dock inte överens 

med de KPI:er som rapporterats till Post- och telestyrelsen (”PTS”) i 

halvårsrapporten för 2012 alternativt har Bolaget haft en substantiell 

minskning (churn) av sina Revenue Generating Units (”RGU:er”). 

Huvudaktieägarens bedömning är att Bolaget inte har kontroll på sina 

KPI:er och fortsatt kommer att ha problem med dessa (se Bilaga 2 för 

mer utförliga kommentarer på Utdrag Affärsplan). Givet att churn och 

KPI:er utgör delar av värderingen av goodwill och kundrelationer som 

tas upp i balansräkningen och årligen skall fastställas, anser 

Huvudaktieägaren att Bolagets bristande kontroll på sina KPI:er är 

oroväckande.  

Huvudaktieägaren noterar även att Bolaget genom de mer omfattande, 

av de totalt 19 genomförda förvärven av företag, rörelser och 

kundstockar förvärvat cirka 320 000 RGU:er mellan 2007-2011 enligt 

tabellen nedan.  

Tabell 1: Urval av AllTeles genomförda förvärv 2007-2011 

År Av AllTele genomförda förvärv      RGU:er  

2007 Wasadata System AB         5,400  

2007 Skellefteå Kraft       15,000  

2007 TDC       24,000  

2008 Phonera        30,000  

2008 Vattenfall       47,000  

2008 Umeå Energi              n.a.    

2009 MegaPhone        19,000  

2009 Kramnet        10,000  

2010 Spinbox       20,000  

2010  Boxer          1,700    

2011 Bredbandsbolaget (kundstock)          3,000  

2011 ePhone        11,153  

2011 Blixtvik       35,500  

2011 Ventelo     100,000  

  Totalt     321,553  
Not: I AllTeles pressmeddelande rörande ovanstående förvärv är det inte tydligt om det hänvisas 

till kunder eller RGU:er. 

Därtill hade Bolaget innan konsolideringsplanen påbörjades en 

ingående kundstock och Huvudaktieägaren antar att Bolaget har haft 

organisk tillväxt under denna period. Redeye antog i sin aktieanalys 

den 15 november 2012 att Bolaget hade 320 000 kunder i slutet av 
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2011 (sid 13). I samma analys (sid 6), antog Redeye att Bolaget hade 

330 000 kunder i slutet av det tredje kvartalet 2012. Därmed bör det 

inte bara vara Huvudaktieägaren, utan även en av de två 

aktieanalysfirmor som följer Bolaget, som med stor förvåning noterat 

Bolagets RGU uppgifter i Utdrag Affärsplan (>250 000 RGU:er). 

b. Finansiella målsättningar: AllTele fortsätter att revidera ned sina 

omsättningsmål. Bolaget angav i Bokslutskommunikén för 2011 den 24 

februari 2012 en ”nuvarande omsättningstakt” om cirka 850 Mkr för 

2012. Vid en intervju i beQuoted med AllTeles styrelseordförande den 

12 december 2012 angavs en omsättningstakt på 800 Mkr. Åtta dagar 

senare, den 20 december 2012, reviderades målsättningen ned till 

760-780 Mkr för 2012.  

Även Redeye har kontinuerligt och systematiskt under 2012 reviderat 

ned sin prognos avseende AllTele för helåret 2012.  

Tabell 2: Av Redeye lämnade prognoser för 2012  

Redeyes reviderade prognoser för helåret 2012 

2012 24 feb 16 maj 23 aug 15 nov 

Omsättning 

2012 

838 Mkr 789 Mkr 789 Mkr 774 Mkr 

EBITDA 2012 90 Mkr 77 Mkr 52 Mkr 38 Mkr 

Det kan även noteras att på basis av AllTeles målsättning för EBITDA i 

Utdrag Affärsplan för helåret 2012 och med Bolagets redovisade 

underliggande EBITDA för de tre första kvartalen 2012, förväntas 

underliggande EBITDA (exklusive engångsposter) vara +/- 0 för det 

fjärde kvartalet 2012 (se vidare Bilaga 2). På basis av ovanstående 

måste trovärdigheten av såväl Bolagets helårsomsättning som 

EBITDA målsättning för 2013 och 2014 ifrågasättas i sin helhet.  

c. Rapportering av nya större kunder: Huvudaktieägaren noterar att även 

om Bolaget framgångsrikt har vunnit större företagskunder under 2012 

såsom Elgiganten och kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och 

Botkyrka (totalt över 4 700 mobilabonnemang), så har AllTele enligt 

dess befintliga företagskunder inom den offentliga sektorn förlorat tre 

större upphandlingar för ett flertal kommuner i Skaraborg, 

Västernorrland och Hälsingland (två av dessa upphandlingar är 

överklagade av AllTele).  

d. Ledningen: Huvudaktieägaren noterar den turbulens som pågått i 

AllTeles ledningsgrupp sedan början av 2012 med förändringar av 
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bland annat VD, CFO, COO och personalchef. Det noteras även att 

CFO lämnade Bolaget den 10 januari 2013, dagen efter 

Huvudaktieägarens begäran om kallelse till extra bolagsstämma 

offentliggjordes.  

Med hänsyn till ovanstående faktorer och obeaktat den föreslagna transaktionen är det 

Huvudaktieägarens uppfattning att risken för en nyemission i Bolaget där aktieägarna 

tvingas tillskjuta nytt kapital är överhängande. Då Bolaget enligt Huvudaktieägarens 

uppfattning idag ej har lönsamhet men en ökande skuldbörda samt brister i de 

grundläggande bolagsfunktioner och den styrning som krävs för att Bolaget på egen 

hand skall kunna åtgärda dessa problem, är den operationella risken i den föreslagna 

transaktionen i jämförelse med en nyemission betydligt lägre, då den momentant ger 

upphov till förstärkta månatliga kassaflöden som med tiden kommer att minska Bolagets 

skuldbörda avsevärt.  

Mot bakgrund av det ovanstående har Huvudaktieägaren fört diskussioner med delar av 

AllTeles styrelse och några av Bolagets övriga huvudägare om olika tänkbara alternativ 

för en förbättring av AllTeles lönsamhet och utveckling av dess affärsverksamhet. 

Parterna har emellertid inte lyckats uppnå konsensus i frågan. Hauschildts ståndpunkt 

är att Apportemissionen samt en förstärkning av styrelsen är en fördelaktig lösning för 

AllTele, såväl ekonomiskt, operationellt som strategiskt. Med detta som utgångspunkt 

finns det därmed goda möjligheter för AllTele att uppnå en unik och hållbar position på 

den svenska telekommarknaden som en relevant och trovärdig ”full-service” 

telekomoperatör.  

Huvudaktieägaren anser att frågorna om förvärvet av Universal Telecom genom 

Apportemissionen samt den föreslagna nya styrelsen är av sådan vikt, och att den 

nuvarande situationen är så pass ohållbar, att alla aktieägare skall få möjlighet att ta 

ställning till dessa frågor vid en extra bolagsstämma, oavsett den nuvarande styrelsens 

inställning i frågorna. 

4. APPORTEGENDOMEN 

Timepiece är ett IT- och telekommunikationsbolag som tillhandahåller telefoni- och 

bredbandstjänster, under varumärket Universal Telecom, till privatkunder i bland annat 

Sverige. Universal Telecom har bedrivit verksamhet sedan 1998 och har 36 anställda. 

Alla tillhörande kunder, varumärket, operativa system, nödvändiga leverantörsavtal, 

anställningsavtal och andra tillgångar tillhörande verksamheten ingår i 

Apportegendomen (se Bilaga 3 för en mer utförlig beskrivning av Apportegendomen). 

Universal Telecom har efter de inledande verksamhetsåren konsekvent genererat 

positiva resultat och kassaflöden och haft en effektiv verksamhet, en genomgripande 

kostnadsmedvetenhet samt en stabilitet i organisationen där alla i ledningsgruppen har 

verkat i över 10 år. Fokus har alltid varit att leverera enkla lösningar till kunderna. 

Universal Telecom har idag cirka 100 000 svenska kunder och har successivt gått från 

att enbart leverera fasttelefoni till att även erbjuda produkter inom IP-telefoni (cirka 8 000 

kunder), mobiltelefoni (cirka 8 500 kunder) och bredbandstjänster via öppna stadsnät 

(cirka 15 000 kunder). Totalt har Universal Telecom cirka 120 000 RGU:er. Kunderna 
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finns spridda över hela Sverige, varvid de 20 största orterna representerar 30 procent av 

kundbasen.  

I juni 2007 medgav EU en förlängning av det förmånliga skattesystemet avseende 

bolagsskatt för företag med säte i Free Trade Zone på Madeira. Detta ger nya företag 

tillstånd att dra nytta av en reducerad skattesats om 5 procent för perioden 2013-2020. 

Flera större europeiska tele- och kommunikationsbolag har säte och verksamhet på 

Madeira (såsom Eutelsat, Europas största satellitoperatör och Lycatel, Europas största 

virtuella mobiloperatör med 20 miljoner kunder). Genom sin filial i Luxemburg åtnjuter 

vidare Universal Telecom en mervärdesskatt om 15 procent fram till januari 2015 

(därefter 25 procent).  

Genom en effektiv säljorganisation och en migration från traditionell kopparbaserad 

fasttelefoni till IP-telefoni har Universal Telecom, trots ett stort nettotapp av kunder 

(churn), som också AllTele drabbats av, lyckats bibehålla en omsättning om 312 Mkr 

under 2012. Vidare har Universal Telecom genom en kostnadseffektiv organisation 

under de senaste åren uppnått en ökad lönsamhet, med en bedömd motsvarande eller 

högre lönsamhet under 2013 i förhållande till 2012. Den positiva utvecklingen mellan 

2011 och 2012 förklaras bland annat genom bättre avtal med leverantörer, lägre 

samtrafiksavgifter samt ett konsekvent införande av faktureringsavgifter för hela 

kundstocken, vilket tidigare inte varit fallet.   

Graf 1: Universal Telecoms omsättning, EBITDA samt resultat efter skatt för 2009-2013E (Mkr) 

(oreviderad)  

 

Som nämnts ovan förväntas Universal Telecom få en försämrad 

mervärdesskattesituation 2015 som kommer att minska Universal Telecoms lönsamhet. 

En känslighetsanalys av denna förändrade situation påverkar EBITDA nivån för 2015 

negativt med cirka 30 procent, allt annat lika. Universal Telecom har för avsikt att vid 

tidpunkten för den förändrade situation möta denna lönsamhetsförsämring med åtgärder 

som kommer förbättra lönsamheten. EBITDA målsättningen för 2015, med beaktande 
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av den försämrade mervärdesskattesituationen och lönsamhetsförbättringar, ligger på 

75-85 Mkr. 

5. APPORTEMISSIONEN 

Hauschildt har föreslagit att den extra bolagsstämman i AllTele fattar beslut om att 

godkänna förvärvet av Universal Telecom från Timepiece samt bemyndigar styrelsen i 

AllTele att fatta beslut om Apportemissionen enligt följande: 

 Universal Telecom förvärvas av AllTele genom en inkråmsöverlåtelse, alternativt 

på annat för AllTele mer fördelaktigt sätt.  

 Köpeskillingen för Apportegendomen skall erläggas i form av 18 550 119 

nyemitterade aktier i AllTele. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall 

tillkomma Timepiece: 

i. Beräknat utifrån den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie i 

AllTele under de senaste 20 börsdagarna2 fram till och med den 7 januari 

2013 om 18,25 kr, uppgår den totala köpeskillingen till cirka 338,5 Mkr på 

skuldfri basis.  

ii. Genom den föreslagna Apportemissionen kommer AllTeles aktiekapital att 

ökas med 3 710 024 kr genom nyemission av 18 550 119 aktier, 

motsvarande en utspädning om cirka 60 procent av det totala antalet aktier 

och röster i Bolaget. Totalt antal aktier i AllTele efter den föreslagna 

Apportemissionen kommer att uppgå till 30 916 865. Notera att den 

Fairness Opinion utfärdad av PricewaterhouseCoopers som 

Huvudaktieägaren inhämtat (Bilaga 5) anger att förvärvet av Universal 

Telecom, inklusive villkoren för förvärvet, är skäligt för AllTeles aktieägare 

ur finansiell synvinkel. 

iii. På Enterprise Value (”EV”) nivå, det vill säga med beaktande av AllTeles 

skuldsättning (bolagets totala värde = värdet på alla aktier plus netto 

räntebärande skulder), utförs förvärvet på basis av nedanstående 

ungefärlig EV-relation; 

 51 procent till Timepiece (notera att Apportegendomen är skuldfri)  

 49 procent till AllTele (nuvarande aktieägare och lånefinansiärer)3  

 

Bolagsstämmans beslut om förvärvet av Universal Telecom skall vara villkorat av att 

samtliga för Apportemissionen erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra 

åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och 

PTS, har erhållits. AllTele kommer att ges möjlighet till en due diligence undersökning av 

Apportegendomen för att verifiera värdet av densamma. Vidare är Timepiece villigt att 

lämna sedvanliga garantier avseende Apportegendomen. 

                                                

2
 NASDAX OMX Stockholm. 

3
 Marknadsvärdet på aktierna i AllTele baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie i AllTele under 

de senaste 20 börsdagarna fram till och med den 7 januari 2013 om 18,25 kr. 
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Se Bilaga 4 för en redogörelse av de risker och osäkerhetsfaktorer som kan komma att 

uppstå i anslutning till Apportemissionen. 

6. PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR APPORTEMISSIONEN  

Datum Kommentar 

12 februari 2013 
 Avstämningsdag för deltagande vid den extra 

bolagsstämman. 

18 februari 2013  Extra bolagsstämma. 

Direkt efter den extra 

bolagsstämman 

 Due diligence undersökning av Universal Telecom 

utförs av AllTele. 

 Apportavtal avseende tillskjutandet av Universal 

Telecom till AllTele tas fram och ingås mellan Timepiece 

och AllTele. 

Omkring fyra veckor efter den 

extra bolagsstämman 

 Erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra 

åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från 

konkurrensmyndigheter och PTS, beräknas erhållas. 

 Styrelsebeslut i AllTele om Apportemissionen med stöd 

av den extra bolagsstämmans bemyndigande. 

 Timepiece tecknar aktier inom ramen för 

Apportemissionen.  

 AllTele tillförs Universal Telecom. 

 Styrelsebeslut i AllTele om tilldelning av aktier till 

Timepiece. 

Omkring fem veckor efter den 

extra bolagsstämman 

 Prospekt avseende upptagande till handel av de 

nyemitterade aktierna vid NASDAQ OMX Stockholm 

offentliggörs av AllTele.  

 Bolagsverket registrerar Apportemissionen och 

Euroclear Sweden AB registrerar de nyemitterade 

aktierna. 

 De nyemitterade aktierna tas upp till handel vid 

NASDAQ OMX Stockholm.  
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7. TRANSAKTIONSFÖRDELAR 

Mot bakgrund av AllTeles ansträngda finansiella situation och de utmaningar Bolaget 

står inför i form av planerade omstruktureringar samt att Bolaget utgör en mindre aktör 

på den hårt konkurrensutsatta telekommarknaden, är den föreslagna Apportemissionen 

enligt Huvudaktieägarens uppfattning strategiskt, finansiellt och operativt fördelaktig. 

AllTele skulle genom förvärvet bli ensam ägare till Universal Telecom, vilket ger AllTele 

full tillgång till verksamhetens kassaflöden och upparbetade kundstock. Genom att slå 

samman AllTeles privatkundaffär (”AllTele Privat”) med Universal Telecom frigörs även 

stora operationella kostnadsbesparingar då de båda verksamheterna har flera 

överlappande funktioner. Genom att använda en motsvarande legal struktur som 

Timepiece legala struktur med huvudkontor på Madeira, skulle AllTele vidare att kunna 

realisera substantiella besparingar i form av lägre mervärdesskatt och bolagsskatt. Det 

bör dock poängteras att Huvudaktieägaren anser att Skellefteå är och förblir en central 

ort för AllTeles fortsatta verksamhet. 

Fördelarna för AllTeles aktieägare kan sammanfattas enligt nedan: 

7.1 Strategiskt riktig 

Förvärvet av Universal Telecom mer än fördubblar AllTeles satsning inom 

privatsegmentet genom att två jämnstora konkurrenter baserat på omsättning, 

AllTele Privat och Universal Telecom, slås samman. Med en total årlig 

omsättning om cirka 600 Mkr blir AllTele därigenom en av de fem största 

telekomaktörerna på den svenska privatmarknaden för telekomtjänster. 

Vidare kommer AllTeles företagssida att kunna dra nytta av de starka 

kassaflödena på privatsidan och påbörja en organisk och förvärvsdriven 

tillväxtsresa. Universal Telecom har en stark historik inom företagssegmentet 

och har för närvarande cirka 1 000 RGU:er inom företagssegmentet. 

7.2 Operationella synergier 

Genom att Universal Telecom tillförs AllTele skapas substantiella operationella 

synergier, dels i form av operationella kostnadsminskningar, dels i form av att 

AllTele kan använda en motsvarande fördelaktig position som Timepiece vad 

avser mervärdesskatt och bolagsskatt (se Bilaga 1 för illustration avseende 

synergier). Detta förhållande stöds av ett utlåtande från skatteexperter från SET 

Mazars som inhämtats av Huvudaktieägaren.  

Genom att Universal Telecoms effektiva operativa funktioner tillförs AllTele får 

Bolaget därtill tillgång till en säkerställd plattform för system, processer och 

rutiner som möjliggör kostnadskontroll, tillväxt under lönsamhet och effektiv 

användning av kapital. 

7.3 Starkare balansräkning 

Förvärvet av Universal Telecom skapar utrymme för en förvärvsdriven tillväxt 

på både privat- och företagssidan vilket inte är möjligt för AllTele idag på grund 

av den ansträngda finansiella situationen. Det finns många möjligheter till 
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mindre förvärv inom den svenska telekomsektorn och Huvudaktieägaren anser 

att det är centralt att Bolaget fortsätter sin satsning med en förvärvsdriven 

tillväxt, dock med stark kontroll och effektiv konsolidering av varje 

förvärvsobjekt. Med en stark balansräkning som grund, kan sådana förvärv 

genomföras med interna medel och/eller lånefinansiering. 

7.4 Värdeskapande för aktieägarna och möjlighet till framtida utdelningar 

Universal Telecoms starka finansiella ställning kommer i en sammanslagen 

struktur att ge AllTele tillgång till substantiella kassaflöden och ökad (och 

positiv) vinst per aktie som dels kan användas till förvärv av bolag samt även 

möjligöra framtida utdelningar. Säkra och positiva kassaflöden från tillträdet till 

Apportegendomen måste anses fördelaktigt jämfört med den osäkra planen 

som redogjorts i Bolagets Utdrag Affärsplan. 

7.5 Finansiella nyckeltal talar för att Apportemissionen är attraktiv för 

AllTeles aktieägare 

Detaljer beskrivs vidare i avsnittet nedan. 

8. FINANSIELL ILLUSTRATION ÖVER ALLTELE EFTER FÖRVÄRVET 

AV UNIVERSAL TELECOM GENOM APPORTEMISSIONEN  

Universal Telecom värderas till cirka 338,5 Mkr (på skuldfri basis) givet det antal aktier 

som skall nyemitteras till Timepiece samt den volymvägda genomsnittliga betalkursen 

per aktie i AllTele under de senaste 20 börsdagarna fram till och med den 7 januari 2013 

om 18,25 kr. Givet de prognoser som Timepiece lämnat för helåret 2013 innebär detta 

en värdering om 3,2x EV/Rörelseresultat (”EBIT”), 3,4x P/E för 2013 (exkluderat 

synergier) och 2,3x P/E för 2013 (inkluderat synergier). 

En finansiell jämförelse mellan AllTele, se vidare nedan, och Universal Telecom för 

2012 visar att den föreslagna Apportemissionen med omkring 60 procents utspädning är 

till fördel för AllTeles nuvarande aktieägare, givet Universal Telecoms avsevärt högre 

bevisade intjäningsförmåga och AllTeles betydande nettoskuldsättning. Med beaktande 

av nettoskuldsättningen i AllTele motsvarar förslaget en relation på EV-nivå om cirka 51 

procent till Timepiece och cirka 49 procent till AllTele (nuvarande aktieägare och 

lånefinansiärer).  

8.1 Finansiell jämförelse för 2012 och 2013  

För AllTeles finansiella siffror för 2012 och 2013 (förutom för nettoskuldsättningen) har 

ett genomsnitt mellan Redeyes aktieanalys från den 15 november 2012 och Remiums 

aktieanalys från den 22 november 2012 (med en uppdatering den 7 december 2012) 

använts. Nettoskuldsättning för AllTele är baserad på Redeyes analys. För 2012 skall 

det noteras att nedanstående konsensusestimat avseende EBITDA för Bolaget är högre 

än den redovisade i Utdrag Affärsplan. Huvudaktieägaren anser dock att dessa 

konsensusestimerade prognoser är för optimistiska. 

Nedanstående jämförelse avseende 2012 utgör en oreviderad proformaredovisning och 

skall betraktas som en illustration.  
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Tabell 3: Finansiell jämförelse mellan AllTele och Universal Telecom för helåret 2012. Alla belopp i Mkr  

 2012 AllTele % av totalen 
Universal 

Telecom 
% av totalen Totalt 

Omsättning 780  71 % 312  29 % 1 092  

EBITDA 39  29 % 95  71 % 134  

  marginal, % 5 %   30 %   12 % 

EBIT (16) neg 95  120 % 79  

  marginal, % -2 %   30 %   7 % 

Resultat efter skatt (16) neg 91  122 % 75  

            

Investeringar (23) 100 % 0  0 % (23) 

EBITDA - Investeringar  17  15 % 95  85 % 112  

Nettoskuld 92 100 %  0  0 %  92  

 

 

Även en analys av de finansiella prognoserna för 2013, visar att en Apportemission som 

resulterar i en 60 procentig utspädningseffekt är skälig givet Universal Telecoms bidrag 

till AllTeles framtida kassaflöden. Nedanstående jämförelse avseende 2013 är en 

oreviderad proformaredovisning och skall betraktas som en illustration. 

 
Tabell 4: Finansiell jämförelse mellan AllTele och Universal Telecom för helåret 2013. Alla belopp i Mkr  

2013 AllTele 
% av 

totalen
4
 

Universal 

Telecom 

% av 

totalen
4
 

Synergier 
Totalt 

Omsättning 798  71 % 315  29 % 30 1 143  

EBITDA 58  36 % 106  65 % 50 214  

  marginal, % 7 %   34 %    19 % 

EBIT 21  17 % 106  83 % 50 177  

  marginal, % 3 %   34 %    16 % 

Resultat efter skatt 14  12 % 101  88 % 47 161  

             

Investeringar (29) 100 % 0  0 % 0 (29) 

EBITDA - Investeringar 29  22 % 106  78 % 50 185  

Nettoskuld 66  100 %  0  0 %   66  

 

Det skall noteras att ovanstående EBITDA för AllTele (58 Mkr) baserat på 

konsensusestimat från Redeye och Remium enligt ovan är lägre än den redovisade i 

Utdrag Affärsplan, dock är EBITDA i Utdrag Affärsplan exkluderad eventuella 

engångskostnader. 

                                                

4
 Exkl. synergier. 
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En analys av lönsamhetstalen per aktie för 2012 och 2013, visar att Apportemissionen 

förväntas ge en substantiellt förbättrad vinst per aktie givet Universal Telecoms bidrag 

till AllTeles framtida kassaflöden och vinster. Detta illustrerar den transaktionsfördel som 

ovan angetts avseende möjligheten till stabila och säkra framtida utdelningar, något som 

enligt Huvudaktieägarens uppfattning torde vara att föredra framför Bolagets osäkra och 

ej trovärdiga uttalanden om framtida utdelningar i Utdrag Affärsplan. 

Nedanstående jämförelse avseende lönsamhetstal för 2012 och 2013 är en oreviderad 

proformaredovisning och skall enbart betraktas som en illustration. Illustrationen 

redovisas exklusive engångskostnader och med antagandet om fulla synergier. Därtill 

har i illustrationen inga avskrivningar på uppkommen goodwill eller immateriella 

tillgångar från Apportemissionen antagits. Notera att i illustrationen nedan antas 

transaktionen genomföras genom att Universal Telecom apporteras in i ett bolag som 

därefter köps av AllTele. Den slutgiltiga transaktionsstrukturen skall bestämmas på ett 

för AllTele fördelaktigt sätt och kan istället exempelvis innebära en inkråmsöverlåtelse. 

Årliga impairment tester kommer att genomföras. Alla estimat för AllTele är baserade på 

konsensusestimat från Redeye och Remium enligt ovan.  
 

Tabell 5: Lönsamhetstal per aktie för AllTele med och utan Universal Telecom för helåret 2012 samt 

2013. Alla belopp i Mkr  

2012 AllTele AllTele & Universal 

Telecom   

Ökning, % 

Vinst per aktie Negativ 2,4 kronor - 

EBIT per aktie Negativ 2,6 kronor - 

EBITDA per aktie 3,2 kronor 4,3 kronor 36 % 

    

2013 AllTele AllTele & Universal 

Telecom  

(inkl. synergier) 

 

Vinst per aktie 1,1 kronor 5,2 kronor 

(3,7 kronor exkl. synergier)  

 

374 % 

(236 % exkl. synergier) 

EBIT per aktie 1,7 kronor 5,7 kronor 

(4,1 kronor exkl. synergier) 

 

232 % 

(139 % exkl. synergier) 

EBITDA per aktie 4,7 kronor 6,9 kronor 

(5,3 kronor exkl. synergier) 

 

47 % 

(13 % exkl. synergier) 

 

Som tidigare angetts riskerar Universal Telecom, på grund av en försämrad 

mervärdesskattesituation, att få betala en högre mervärdesskatt 2015. Med beaktande 

av den EBITDA målsättning för 2015 som tidigare angetts (75-85 Mkr), förväntas vinsten 
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per aktie 2015 oavsett en försämrad skattesituation vara högre efter ett samgående 

mellan AllTele och Universal Telecom. 

På basis av ett skatteutlåtande från SET Mazars som inhämtats av Huvudaktieägaren 

bedöms AllTeles befintliga förlustavdragsrätt förbli oförändrad genom Apportemissionen.  

8.2 Oberoende värderingsutlåtande 

Värdet på Universal Telecom har av Huvudaktieägaren fastställts med utgångspunkt 

från bland annat den Fairness Opinion utfärdad av PricewaterhouseCoopers som 

Huvudaktieägaren inhämtat (Bilaga 5). Detta utlåtande anger att det föreslagna förvärvet 

av Universal Telecom, inklusive villkoren för förvärvet, är skäligt för AllTeles aktieägare 

ur finansiell synvinkel. Det kan noteras att PricewaterhouseCoopers i sin Fairness 

Opinion har beaktat en kontinuerlig försämring av Universal Telecoms lönsamhet varje 

år från och med 2013 (inklusive en bolagsskatteökning och att mervärdesskattefördelen 

försvinner 2015). För AllTele, har PricewaterhouseCoopers antagit en kraftig förbättring 

från dagens nivåer. Bland annat på grundval av detta anser Huvudaktieägaren att värdet 

av Apportegendomen motsvarar minst värdet av det vederlag som skall utges till 

Timepiece. Huvudaktieägaren gör vidare bedömningen att Apportegendomen är eller 

kan antas bli till nytta för AllTeles verksamhet. 

Huvudaktieägaren uppmanar styrelsen i AllTele att inhämta en egen Fairness Opinion 

att utföras av en oberoende och tillförlitlig värderingsfirma innan den extra 

bolagsstämman den 18 februari 2013.  

Baserat på det ovanstående, på bestämmelserna i IFRS 3 samt på den volymvägda 

genomsnittliga betalkursen per aktie i AllTele under de senaste 20 börsdagarna fram till 

och med den 7 januari 2013 om 18,25 kr, beräknar Huvudaktieägaren att 

Apportegendomen i form av Universal Telecom kommer att tas upp i AllTeles 

balansräkning till ett värde om cirka 338,5 Mkr. Det slutliga värde varmed 

Apportegendomen kommer tas upp i AllTeles balansräkning kommer att, i enlighet med 

gällande redovisningsregler, bestämmas baserat på börskursen av Bolagets aktie vid 

den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det 

beräknade värdet. 

9. FÖRSTÄRKNING AV STYRELSEN 

För att förstärka Bolagets styrelse avseende kompetens inom finansmarknaden, 

finansiell styrning samt den svenska media- och bredbandsmarknaden har Hauschildt 

föreslagit att Thomas Nygren (nuvarande styrelseordförande) och Olof Söderberg, skall 

ersättas med följande personer: 

Pierre Helsén: Bred bakgrund från både TV- och bredbandsmarknaden. Pierre Helsén 

har bland annat varit ekonomichef för TV4 och SVT, huvudsekreterare för Digital-tv 

kommissionen, Regeringskansliet samt är idag direktör för Strategy & Research i 

Teracom och styrelseledamot i bland annat Boxer TV-Access AB, Boxer Denmark A/S, 

Teracom AB, PlusTV OY samt Sundbybergs stadsnätsbolag AB. 

Robert Charpentier: Tidigare VD för Kaupthing Bank Sverige samt vice VD för 

FöreningsSparbanken (Swedbank). Charpentier har tidigare även varit chef för 
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Investment Banking på Swedbank Markets och är idag styrelseledamot i bland annat 

Marginalen Bank Bankaktiebolag. Charpentier inledde sin yrkesverksamma karriär på 

Goldman Sachs i London där han var verksam inom Debt Capital Markets under 

perioden 1989-1997. 

Som ny ordförande föreslås Ola Norberg, grundare och frontfigur för AllTele. Genom att 

utse Ola Norberg till den nya styrelsens ordförande, kan Ola Norbergs centrala roll i 

Bolaget bevaras. 

Styrelsen förslås således för tiden fram till slutet av nästa årsstämma bestå av Robert 

Charpentier, Pierre Helsén, Björn Fernström, Magnus Maurex, Jean-Pierre Vandromme, 

Camilla Moström Koebe samt Ola Norberg med Ola Norberg som styrelsens ordförande. 

_____________________ 
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BILAGA 1 SAMMANFATTNING AV FULLSTÄNDIGA REDOGÖRELSEN 

Se länk www.universal.se/Alltele_EGM/Sammanfattning för en sammanfattning av den 

Fullständiga Redogörelsen. 

 

BILAGA 2 KOMMENTARER PÅ UTDRAG AFFÄRSPLAN SOM 

 PUBLICERADES DEN 20 DECEMBER 2012 AV ALLTELE 

1. AllTele är väl positionerat inom växande segment på telekommarknaden men 

har en jämförelsevis svag utveckling inom dessa segment 

Huvudaktieägaren delar uppfattningen att AllTele är väl positionerat inom segment på 

den svenska telekommarknaden som uppvisar stark tillväxt. Såväl fibermarknaden som 

IP-telefonimarknaden uppvisar enligt PTS senaste rapport5 mer än 10 procents årlig 

tillväxt (mätt i RGU:er för privatsegmentet). Det skall dock noteras att AllTeles organiska 

tillväxt inom dessa segment är svag i jämförelse med den totala marknadens tillväxt 

enligt PTS rapport (se tabell 1 nedan). Då en sådan jämförelse visar att AllTele tappar 

marknadsandelar bör Bolagets konkurrenskraft inom dessa segment ifrågasättas. 

Tabell 1 – Årlig RGU tillväxt 2012 H1 mot 2011 H1 

RGU Marknadstillväxt AllTeles tillväxt 

Fibermarknaden – Privatsegmentet 15 % 2 % 

IP-telefoni – Privatsegmentet 11 % 1 % 

Källa: PTS, 2012 H1 mot 2011 H1 

 

2. Indikation om att AllTele visar nettokundtapp 

En jämförelse av RGU-uppgifterna från Utdrag Affärsplan och AllTeles rapportering till 

PTS per den 30 juni 2012 indikerar ett nettotapp av kunder (churn). Inom 

privatsegmentet är det indikerade kundtappet signifikant (se tabell 2 nedan).  

Tabell 2 – Jämförelse mellan PTS rapporteringen 2012-06-30 och Utdrag Affärsplan  

 
AllTele Företag 

 
AllTele Privat 

 
PTS Pressrelease 

 
PTS Pressrelease 

 
2012-06-30 2012-12-20 

 
2012-06-30 2012-12-20 

 
Totalt antal RGU:er 
 

 
130 000

6
 

 

 
>125 000 

 
 

 
147 500

7
 

 

 
>125 000 

 

                                                

5
 PTS rapport, Svensk Telemarknad första halvåret 2012. 

6
 AllTele Företag enligt Bolagets rapportering till PTS: Fast bredband 4 000 RGU (varav 2 000 fiber, resten xDSL), 

Fasttelefoni 38 000 RGU (varav IP-telefoni 14 000) samt mobilt 88 000 RGU (varav gemensamt Mobilt och MBB 
abonnemang 79 000). 
7
 AllTele Privat enligt Bolagets rapportering till PTS: Fast bredband 77 000 RGU (varav 61 000 fiber, resten xDSL), 

Fasttelefoni 62 000 RGU (varav IP-telefoni 44 000) samt 8 000 TV-RGU samt 400 mobil RGU kunder.  

http://www.universal.se/Alltele_EGM/Sammanfattning


Redogörelse enligt AMN 2012:05  

Denna redogörelse är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, 

Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan. 

  20 

Källa: PTS, 2012 H1 och AllTeles pressrelease per den 20 december 2012 

Churn kan kortsiktigt ge en telekomoperatör en positiv effekt på EBITDA på grund av 

minskade kundintagskostnader men ger långsiktigt en övergripande negativ effekt. Givet 

AllTeles nya affärsplan skall AllTele under 2013 och framåt växa organiskt vilket således 

kortsiktigt kommer att medföra ökade kostnader för kundintag och belasta EBITDA, allt 

annat lika.  

 

3. Att växla från en ”icke-organisk tillväxtstrategi” till en strategi där tillväxt 

primärt skall ske organiskt 

Utöver det faktum att organisk tillväxt kommer att medföra ökade kostnader är det viktigt 

att betona att denna strategi kommer att ställa höga krav på bland annat följande: i) 

etablering av kostnadseffektiva försäljningskanaler lämpade för att nå prioriterade 

kundsegment; ii) rekrytering av nödvändiga kompetenser internt för att effektivt kunna 

styra organisk försäljning; och framförallt iii) implementering av effektiva IT-stödsystem 

för att underlätta rätt hantering av kundflöden som kommer in till AllTele. 

Huvudaktieägarens uppfattning är att det kommer att krävas betydande investeringar 

samt ta minst 12 månader i anspråk att förbereda AllTele för organisk tillväxt framgent. 

Vidare bedömer Huvudaktieägaren att det under 2013 kommer uppstå flera passande 

tillfällen för AllTele att genomföra fortsatta förvärv av antingen mindre telekombolag 

och/eller telekomkundstockar och den enda orsaken till att AllTele frångår att prioritera 

dessa förvärvstillfällen är enligt Huvudaktieägarens uppfattning att Bolagets nuvarande 

operationella och finansiella situation inte tillåter detta. 

 

4. Risker med genomförandet av omstruktureringsprogrammet  

Det kommunicerade omstruktureringsprogrammet kommer att belasta Bolagets 

kommande kvartalsrapporter med engångskostnader. För att programmet skall få 

genomslag måste åtgärderna vara omfattande. Engångskostnaderna kommer därför att 

vara betydande och belasta resultatet negativt och de måste därtill finansieras. Som 

tidigare angivits är det Huvudaktieägarens uppfattning att grundläggande operativa 

funktioner i dagsläget inte fungerar tillfredställande i Bolaget och att 

personalnedskärningar i det av Bolaget aviserade omstrukturingsprogrammet inte 

kommer att förbättra AllTeles funktionalitet på kort sikt. Exempelvis anser 

Huvudaktieägaren att den aviserade nedläggningen av AllTeles Skövdekontor den 17 

januari 2013, åtta dagar efter kallelsen till den extra bolagsstämman, riskerar att leda till 

att fokus på försäljning och kontroll av verksamheten minskar ytterligare samt att churn 

ökar. 

I sammanhanget bör Bolagets historiska oförmåga att realisera kostnadssynergier 

beaktas. Huvudaktieägaren anser att det finns signifikanta områden för besparingar och 

effektiviseringar i AllTele, men dessa synergier realiseras bäst vid ett samgående mellan 

AllTele och Universal Telecom. Sammanfattningsvis är Huvudaktieägarens syn att 

effekterna av omstruktureringsprogrammet kan komma att försenas, ge betydligt mindre 

effekt än förväntat och skapa mer skada än nytta.  



Redogörelse enligt AMN 2012:05  

Denna redogörelse är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, 

Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan. 

  21 

 

5. Nuvarande lönsamhets- och omsättningsnivå 

Baserat på den reviderade målsättningen för 2012 som förmedlades i samband med 

Utdrag Affärsplan indikeras en omsättningsnivå om 760-780 Mkr, vilket utgör en lägre 

omsättning jämfört med den nivå om 800 Mkr som angavs vid en intervju i beQuoted 

med AllTeles styrelseordförande den 12 december 2012. Utöver omsättningsmålet är 

EBITDA målsättningen för 2012 25-35 Mkr (exklusive omstrukturerings- och 

engångsposter). Under de tre första kvartalen har AllTele levererat en underliggande 

EBITDA om 32,28 Mkr (exklusive omstrukturerings- och engångsposter) vilket givet 

utvecklingen de tre första kvartalen indikerar en underliggande EBITDA nivå om -7,2 

Mkr till +2,8 Mkr för det fjärde kvartalet 2012 (exklusive omstrukturerings- och 

engångsposter). Med en mycket svag underliggande EBITDA i ryggen under det fjärde 

kvartalet 2012 är det naturligt att ifrågasätta Bolagets EBITDA målsättning på över 80 

Mkr för 2013. 

 

6. Utdelningsmål 

Bolagets egna kapital kommer kortsiktigt försämras med beaktande av 

engångskostnaderna för omstruktureringsprogrammet. Om även riskerna med en 

nedskrivning av de immateriella anläggningstillgångarna beaktas och att skulderna 

relativt Bolagets nuvarande lönsamhet är för höga (se tidigare kommentarer ovan) ter 

sig uttalandet från Bolaget om att återuppta utdelning för helåret 2013 (med utbetalning 

2014) enligt Huvudaktieägarens uppfattning som grundlös. Bolaget bör först 

kommunicera hur den kortsiktiga lånefinansieringen skall avbetalas. Bolaget har ett 

utestående konvertibelt skuldebrev om 40 Mkr som förfaller till betalning i september 

2013 utan rätt till förlängning. 

 

7. Investeringar/Operativt kassaflöde 

AllTele äger och driftar till viss del egen infrastruktur (fasttelefoniväxlar och förbindelser 

med Telia avseende fast trafik, IP-nät bestående både av aktiv utrustning i Telias 

stationer samt hyrda förbindelser för att leverera specifika tjänster). Att ange en EBITDA 

målsättning utan att samtidigt ange de förväntade investeringsnivåerna ger en felaktig 

bild över Bolagets förmåga att generera positiva kassaflöden och därmed på sikt en 

felaktig bild av en förbättrad finansiell position. 

  

                                                

8
 Q1-Q3 2012 redovisat EBITDA om 27,2 Mkr + justering för försening av Ventelos MVNO-plattform som belastat resultat 

med 5 Mkr = 32,2 Mkr 
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BILAGA 3 BESKRIVNING AV APPORTEGENDOMEN 

Apportegendomen består av följande större tillgångsslag. 

A. Kundkontrakt 

Apportegendomen består av följande överlåtbara kundkontrakt: 

Tabell 1: Kundstockssammansättning, per den 31 december 2012  

Produkt Sub-produkt Antal 

Fasttelefoni PSTN (inkl. förval) 76 900 

Fasttelefoni IP-telefoni 7 900 

Bredband Fiberaccess ("Stadsnät") 14 800 

Bredband xDSL 11 400 

Mobilt Mobil röst & datakunder 8 600 

Mobilt Mobilt bredband 1 500 

Nummerserier, SIM-kort, IP-adresser med mera för relevanta produkter ingår i 

Apportegendomen. 

B. Leverantörsavtal 

Apportegendomen omfattar alla leverantörsavtal som är nödvändiga för verksamheten 

inklusive nätverksavtal (inklusive avtal med stadsnät), kundsupportavtal, hyreskontrakt 

och administrationsavtal (inklusive fakturering). Då Universal Telecom ej levererar TV-

tjänster ingår inga avtal med TV-programbolag.  

Alla leverantörsavtal har ingåtts på marknadsmässiga villkor och har genomgående 

korta löptider. Det avtal av betydelse med längst löptid är ett hyresavtal som har en 

löptid fram till augusti 2015 med en årlig kostnad om cirka 0,25 Mkr. De fem största 

leverantörsavtalen är för närvarande: 

Tabell 2: De fem största leverantörerna till Universal Telecom
9
  

Leverantör Tjänst 
Årligt belopp (Mkr, 

estimat) 

Telekomoperatör 1 Nättjänst 90 

Telekomoperatör 2 Nättjänst   58 

Telekomoperatör 3 Nättjänst  17 

Administrationsleverantör Fakturering 11 

Telekomoperatör 4 Nättjänst 7 

 

Ett bolag som är närstående till Huvudaktieägaren levererar kundsupporttjänster till 

Universal Telecom till årliga belopp om cirka 5 Mkr. Detta avtal har ingåtts på 

marknadsmässiga villkor och kan sägas upp med omedelbar verkan. Denna leverantör 

kan bytas till en annan part utan någon väsentlig påverkan på verksamheten.  

                                                

9
 Leverantören har anonymiserats då avtalen lyder under konfidentialitet. 
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C. Anställningsavtal 

Universal Telecom har 32 anställda på Madeira, Portugal och 4 anställda i Luxemburg. 

Anställningsavtalen är ingångna på marknadsmässiga villkor och innehåller inga 

osedvanliga villkor vad gäller uppsägningstider, avgångsvederlag, bonusavtal med 

mera. De anställda är informerade om den föreslagna transaktionen och har godkänt en 

överföring av sina anställningskontrakt till AllTele för det fall transaktionen genomförs.  

D. Anläggningstillgångar 

Apportegendomen består även av IT och CRM system med ett bokfört värde per den 31 

december 2012 om cirka 0,6 Mkr. Notera även att Universal Telecom löpande 

kostnadsfört vissa investeringar, exempelvis nya servrar i Luxemburg om cirka 0,4 Mkr 

under 2012. 

E. Rörelsekapital 

Normalt rörelsekapital ingår i Apportegendomen. 

F. Varumärket 

Varumärket Universal Telecom ingår i Apportegendomen.  

G. Tillstånd 

Universal Telecom har tillstånd från Post- och telestyrelsen (”PTS”) att använda flera 

operatörsprefix. En giltig överlåtelse av tillståndet kräver formellt PTS godkännande. 

Detta är dock en ren rutinåtgärd och godkännande bedöms erhållas inom fyra veckor 

från den extra bolagsstämman. Vidare krävs att förvärvet anmäls till den svenska 

konkurrensmyndigheten. Godkännande från konkurrensmyndigheten beräknas erhållas 

inom fyra veckor från den extra bolagsstämman.  
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BILAGA 4 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER MED 

 APPORTEMISSIONEN 

Risker Kommentarer 

Mark Hauschildt blir 

majoritetsägare 

 I den sammanslagna strukturen kommer Mark Hauschildt att ha en 

ägarandel om cirka 70 %. 

 Att nuvarande aktieägare kommer att ha en minskad ägarandel efter 

Apportemissionen är emellertid ingen risk utan ett faktum och 

aktieägarna blir utifrån förslaget kompenserade med en substantiell 

ökning av kassaflödet per aktie samt vinst per aktie. För närvarande 

ligger kontrollen av AllTele hos några få aktieägare och resultatet för 

övriga aktieägare av denna ”kontroll” har tydligt angetts i den 

Fullständiga Redogörelsen. 

 Huvudaktieägaren anser det viktigt att AllTele förblir börsnoterat på 

NASDAQ OMX Stockholm utifrån ett marknadsföringsperspektiv och att 

en fortsatt notering ger Bolaget en extra kvalitetsstämpel. AllTele har rätt 

och möjlighet till att förbli noterade på nuvarande marknadsplats även 

efter Apportemissionen då AllTele fortsatt kommer att uppfylla NASDAQ 

OMX Stockholms spridningskrav. 

 En situation med en stor huvudägare är inte på något sätt unikt bland 

börsnoterade bolag. Det finns ett flertal bolag på NASDAX OMX 

Stockholm som har en huvudägare som äger mer än 50 % av 

rösterna/aktierna såsom DGC, Melker Schörling AB, Latour, Svedbergs, 

Axfood, Wallenstam, Lundbergs, Fast Partner, Fenix Outdoor etc. 

 Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, NASDAQ OMX 

Stockholms regelverk för emittenter samt god sed på aktiemarknaden 

ger även ett extra skydd åt minoritetsaktieägare (vad gäller exempelvis 

styrelserepresentation med mera). 

Minskad likviditet och free float 

i AllTele aktien 

 AllTele har idag en begränsad free float och likviditet i handeln i aktien. 

Genom Apportemissionen minskar både den relativa free floaten och 

likviditeten i aktien. Den absoluta free floaten och likviditeten (det vill 

säga antal aktier som omsätts per dag) bör dock förbli oförändrad efter 

Apportemissionen. 

 Givet den för AllTele gynnsamma fördelningen anser Huvudaktieägaren 

att nuvarande aktieägare i AllTele blir kompenserade för den relativa 

försämringen av free floaten och likviditeten vid en potentiell transaktion. 

 Därtill finns möjligheter för Bolaget eller Huvudaktieägaren att genomföra 

en ägarspridning eller anlita en likviditetsgarant, för att på så sätt öka 

likviditeten i aktien. 

Begränsad transparens i 

Timepiece då bolaget är 

privatägt och drivs från 

utlandet 

 Som tidigare angetts anser Huvudaktieägaren att det inte finns någon 

insyn i AllTele, trots att Bolaget är börsnoterat. 

 Genomförs Apportemissionen kommer Hauschildt verka för att väsentligt 

öka insynen i AllTele så att alla aktieägare ges möjlighet att analysera 

Bolaget och dess utveckling. Målsättningen är att det skall vara mer 

insyn i AllTele bland annat avseende RGU-utvecklingen. 

 AllTele kommer att ges full tillgång till all relevant information avseende 

Universal Telecom. Som tidigare angetts är Timepiece villigt att lämna 

sedvanliga garantier avseende Apportegendomen och AllTele kommer 

att ges möjlighet till en due diligence undersökning av Apportegendomen 
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för att verifiera värdet av densamma. 

Möjlighet att nyttja 

förlustavdrag i AllTele 

 Förväntade förlustavdrag per årsskiftet den 31 december 2012 

uppskattas till 250 Mkr (bruttobelopp, nettobeloppet cirka 65 Mkr) utifrån 

förlustavdragen per den 31 december 2011, och uppskattad förlust för 

2012 (exkl. eventuella engångsposter under Q4 2012). Marknadsvärdet 

av förlustavdragen uppskattas till ett signifikant lägre belopp än 

nettobeloppet om cirka 65 Mkr. 

 Utifrån en analys som genomförts av skatteexperter från SET Mazars på 

uppdrag av Huvudaktieägaren, bedöms förlustavdragen i AllTele kvarstå 

även efter Apportemissionen. Då AllTele efter Apportemissionen 

bedöms generera större vinster i Sverige än i ett ”stand-alone” scenario 

genom de synergier som uppstår av samgåendet, ökar värdet av 

förlustavdragen om Apportemissionen genomförs eftersom 

förlustavdragen kan utnyttjas tidigare. 

Möjlighet att nyttja Timepiece 

momsfördelar 

 Analys genomförd av skatteexperter från SET Mazars på uppdrag av 

Huvudaktieägaren, utvisar att AllTele Privat skall kunna åtnjuta samma 

momsfördelar som Timepiece idag åtnjuter fram till januari 2015. 

Osäkerhet kring den framtida 

strategiska inriktningen för 

AllTele 

 Bolagets styrelse, tillsammans med av styrelsen utsedd VD, bestämmer 

den strategiska inriktningen för Bolaget. Huvudaktieägarens förslag till 

styrelse har lämnats och Mark Hauschildt har fullt förtroende för att dels 

en trovärdig strategisk inriktning bestäms, dels en realistisk operativ plan 

tas fram av den nya styrelsen. 

 Övergripande avser Huvudaktieägaren att stödja det 

effektiviseringsarbete som AllTele aviserat i Utdrag Affärsplan. 

Skillnaden är att genom Apportemissionen ökar sannolikheten att 

genomföra omstruktureringsprogrammet med ett optimalt resultat. 

 Långsiktigt anser Huvudaktieägaren att AllTele har en viktig roll att spela 

som en stark oberoende telekomoperatör och som en konsolidator på 

den svenska telekommarknaden. 
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BILAGA 5 FAIRNESS OPINION UTFÄRDAD AV PWC 
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Analysunderlag till PricewaterhouseCoopers Fairness Opinion finns tillgängligt på 
www.universal.se/Alltele_EGM/analysunderlagPWCfairnessopinion. 

http://www.universal.se/Alltele_EGM/analysunderlagPWCfairnessopinion

