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Till Styrelsen i AllTele Allmänna Telefonaktiebolaget (publ) 

 

PwC har fått i uppdrag av styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (”AllTele” eller 

”Bolaget”) att som oberoende expert bedöma skäligheten ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i 

AllTele av Vederlaget (enligt definition nedan) avseende en föreslagen transaktion genom vilken 

AllTele förvärvar Timepiece Servicos de Consultoria LDA’s (”Timepiece”) svenska verksamhet.  

 

Timepiece avser att, genom en inkråmsöverlåtelse, överlåta Timepieces svenska verksamhet för telefoni 

och bredband till ett nybildat bolag med säte på Madeira, Spanien, till hundra procent ägt av Timepiece 

(”Universal Telecom”). 

 

AllTele föreslås förvärva samtliga aktier i Universal Telecom mot vederlag i form av nyemitterade aktier 

och teckningsoptioner i AllTele (”Vederlaget”). Köpeskillingen för Universal Telecom ska uppgå till (i) 

högst 12 366 746 nyemitterade aktier i AllTele, av vilka hälften ska utgöra A-aktier och resterande ska 

utgöra det nya aktieslaget B-aktier med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie (tillsammans utgör 

klass A- och B-aktierna ”Vederlagsaktierna”), samt (ii) högst 1 287 831 överlåtbara teckningsoptioner, 

vardera berättigande till teckning av en B-aktie till en aktieteckningskurs om 20 öre (0,20 SEK) 

(”Vederlagsoptionerna”). Genom de föreslagna apportemissionerna av Vederlagsaktierna och 

Vederlagsoptionerna kommer AllTeles aktiekapital före transaktionen att ökas med ett belopp 

motsvarande en utspädning om cirka 52,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 35,9 procent av 

det totala antalet röster i Bolaget. 

 

Vi har bedömt skäligheten av Vederlaget genom att utarbeta en oberoende bedömning av 

värdeförhållandet mellan (i) marknadsvärdet av Universal Telecom och (ii) marknadsvärdet av 

Vederlaget, grundat på rådande förhållanden per den 1 mars 2013 (”Värderingstidpunkten”). 

 

Vår bedömning av respektive marknadsvärden har bl a inkluderat analyser och värdebedömningar 

relaterade till Universal Telecoms respektive AllTeles verksamheter, finansiella förutsättningar och 

skattesituationer.  
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Vi har genomfört den informationsinsamling och analys som vi har bedömt vara nödvändig och 

relevant för vår bedömning av skäligheten i Vederlaget. Som underlag för vår bedömning har vi bl a 

tagit del av följande information: 

 

a) AllTeles årsbokslut 2012; 

 

b) AllTele Business Plan 2013, inklusive bl a finansiell prognos 2013-2014, daterad den 11 december 

2012; 

 

c) intervju med AllTeles företagsledning (Carlos Riera, CEO och Michael Orregård, CFO) rörande 

AllTeles verksamhet och framtida utveckling; 

 

d) publik information från AllTeles hemsida www.alltele.se och däribland särskilt analyserat 

årsredovisningar för räkenskapsåren 2009, 2010 och 2011, delårsrapporter utgivna under 2011 och 

2012, samt nyheter och pressmeddelanden publicerade under 2012 och 2013; 

 

e) analytikerrapporter för AllTele utgivna under 2012 och 2013; 

 

f) AllTeles prospekt avseende apportemission med anledning av förvärv 2011; 

 

g) statistik från NASDAQ OMX Stockholm avseende dagliga omsatta volymer och slutkurser för 

AllTeles aktie t o m Värderingstidpunkten; 

 

h) finansiell information om Universal Telecom, inklusive uppgifter om verksamhetsknutna nyckeltal, 

under perioden 2009 till 2012 jämte prognoser för 2012 och 2013 tillhandahållna av Timepiece; 

 

i) telefonintervju med ledande befattningshavare (Chief Operating Officer) i Timepiece rörande 

Universal Telecoms verksamhet och framtida utveckling; 

 

j) skatteutredningar upprättade av SET Konsulter KB (c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB), avseende 

samgående mellan Universal och AllTele, daterade den 16 november respektive den 14 december 

2012; 

 

k) second opinion på skatteutredning avgiven av SET Konsulter KB den 16 november 2012, upprättad 

av Skeppsbron Skatt, daterad den 6 december 2012; och 

 

l) publik marknadsinformation samt finansiell information från abonnerade databaser. 

 

Vi har förlitat oss på att den information som lämnats och på annat sätt gjorts tillgänglig för oss av 

representanter för Timepiece och AllTele har varit korrekt och fullständig i alla väsentliga avseenden.  
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Vårt utlåtande grundar sig med nödvändighet på de finansiella, ekonomiska, marknadsmässiga och 

övriga omständigheter som gäller idag, och den information som gjorts oss tillgänglig per dags dato. 

Förändringar i angivna förutsättningar kan påverka de antaganden som legat till grund för vår 

värdebedömning och vi påtar oss inte något ansvar för att uppdatera, revidera eller bekräfta detta 

utlåtande. 

 

Vi har inte agerat finansiella rådgivare till AllTele eller Timepiece i samband den föreslagna 

transaktionen. Vårt arvode för detta uppdrag är inte beroende av beslut om transaktionens fullföljande.  

 

Detta utlåtande har tillställts styrelsen i AllTele och får delges aktieägarna i AllTele som underlag för 

deras bedömning av transaktionen. Utlåtandet får endast användas i sin helhet. 

 

Med beaktande av ovanstående förutsättningar och reservationer är PwC:s uppfattning att Vederlaget 

som erläggs för Universal Telecom är fördelaktigt ur finansiell synvinkel för AllTeles aktieägare.  
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