
 

 

Förslag till beslut om emission av aktier med betalning genom kvittning samt ändring 
av konvertibelvillkor (punkt 10) 
 
Extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”Bolaget” eller 
”AllTele”) beslutade den 30 augusti 2011 om emission av konvertibler till ett nominellt belopp 
om sammanlagt 40 000 000 SEK. Konvertering av de underliggande konvertibla lånen kan 
enligt beslutet ske till en konverteringskurs om 40 SEK per aktie genom påkallande till och 
med den 1 september 2013. 
 
Som en del av en överenskommelse mellan AllTele, Mark Hauschildt (”Hauschildt”), 
Timepiece Servicos De Consultoria LDA (”Timepiece”) och vissa av AllTeles större 
aktieägare i samband med det föreslagna förvärvet av Universal Telecom, så som definierat 
under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman 
beslutar att innehavarna av konvertiblerna, Hauschildt och den större aktieägaren Pemberton 
Holding Ltd (”Pemberton”), ska ges möjlighet att genom att teckna aktier i en 
kvittningsemission omvandla konvertibler till A-aktier till en lägre konverteringskurs än vad 
som anges i konvertibelvillkoren samt att bolagsstämman beslutar om ändring av 
konvertibelvillkoren enligt vad som anges närmare nedan. 
 
Hauschildt innehar konvertibler till ett nominellt belopp om sammanlagt 11 086 475 SEK. 
Pemberton innehar konvertibler till ett nominellt belopp om sammanlagt 28 913 525 SEK. 
Styrelsen föreslår att Hauschildt ska kunna kvitta hela sin konvertibla fordran, nominellt  
11 086 475 SEK, och att Pemberton ska kunna kvitta del av sin konvertibla fordran, nominellt 
5 970 375 SEK, till A-aktier till en kurs om 25 SEK per aktie. Genom sådan kvittning skulle 
Hauschildt tillföras 443 459 A-aktier och Pemberton tillföras 238 815 A-aktier. 
 
Beslut om emission av A-aktier med betalning genom kvittning 
Styrelsen i AllTele föreslår att bolagsstämmans beslutar att Bolaget ska emittera aktier enligt 
följande: 
 
Emissionsbelopp 
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 136 454,80 SEK. 
 
Aktier 
Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst 682 274 A-aktier. 
 
Teckningskurs 
För varje ny aktie ska betalas 25 SEK. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner 
mellan Bolagets styrelse och de teckningsberättigade, bland annat mot bakgrund av aktiens 
marknadsvärde och börskurs i relation till den konverteringskurs som anges i de befintliga 
konvertibelvillkoren för de fordringar som föreslås kvittas i emissionen. Vid fastställande av 
kursen har även beaktats att kvittningsemissionen förbättrar Bolagets ekonomiska situation 
vilket väsentligen underlättar Bolagets externa finansiering samt att risken för påkallande av 
kontant återbetalning av del av det konvertibla lånebeloppet minimeras. 
 



 

 

Rätt att teckna aktie 
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktierna i emissionen kunna tecknas av 
ovanstående konvertibelinnehavare med följande fördelning:  
 
Teckningsberättigad Antal A-aktier  

Mark Hauschildt 
 

443 459 

Pemberton Holding Ltd 238 815 

   
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Hauschildt och Pemberton ska 
ges möjlighet att omvandla konvertibla fordringar till A-aktier av de skäl som anförs ovan. 
Avvikelsen från företrädesrätten står vidare i överensstämmelse med de skäl för avvikelsen 
från företrädesrätten som gällde för den emission av konvertibler som beslutades på den 
extra bolagsstämman den 30 augusti 2011. 
 
Teckningstid och betalning 
Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 30 april 2013. Betalning för de 
tecknade aktierna ska ske genom kvittning av konvertibel fordran i samband med teckningen 
genom undertecknande av teckningslistan. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för 
teckning och betalning.  
 
Rätt till utdelning 
De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i 
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
 
Ändring av bolagsordning 
Beslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag 
under punkten 8 på dagordningen. 
 
Handlingar enligt aktiebolagslagen 
Till förslaget fogas handlingar enligt 13 kap 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Kopia 
av bolagsordningen hålls tillgänglig för tecknarna hos Bolaget. 
 
Beslut om ändring av konvertibelvillkor  
Efter ovanstående kvittning kommer Pemberton att inneha konvertibler om nominellt  
22 943 150 SEK, vilka kommer utgöra samtliga kvarvarande konvertibler i Bolaget, och vilka 
ska kunna konverteras till en teckningskurs om 40 SEK i enlighet med konvertibelvillkoren. 
 
Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om huvudsakliga ändringar av 
konvertibelvillkoren i enlighet med det följande. 
 
Bolaget ska äga rätt att, vid av Bolaget vald tidpunkt före den i konvertibelvillkoren angivna 
förfallodagen (den 15 september 2013), helt eller delvis påkalla kontant återbetalning av den 
vid påkallandetidpunkten återstående delen av det konvertibla lånet, varvid den del av lånet 
som påkallas för återbetalning omedelbart ska förfalla till betalning. Konvertibelinnehavare 
ska, vid sådant förtida påkallande om återbetalning från Bolaget, äga rätt att begära att 
återbetalning istället ska ske genom att den påkallade delen av lånet konverteras till A-aktier 
till en konverteringskurs om 40 SEK per aktie. 
 



 

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om lämpliga följdändringar av 
konvertibelvillkoren till följd av ovanstående förslag samt om mindre ändringar av praktisk 
och format- och formaliamässig natur. 
 
Skälet till förslaget är att möjliggöra den ovan föreslagna kvittningsemissionen samt att skapa 
möjlighet för Bolaget att, om tillfälle uppstår, återbetala återstoden av det konvertibla lånet i 
förtid och därmed öka Bolagets flexibilitet. 
 
Fullständiga ändringar framgår av de ändringsmarkerade konvertibelvillkoren som framgår 
av separat bilaga. 
 
Villkor och majoritetskrav enligt aktiebolagslagen och Aktiemarknadsnämndens 
budpliktsdispens 
Beslut enligt denna punkt 10 föreslås vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av 
förvärv av Universal Telecom enligt punkten 7 på dagordningen samt av bolagsstämmans 
beslut enligt punkterna 8-9 på dagordningen. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 10 krävs enligt 
aktiebolagslagen att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Hauschildt har av Aktiemarknadsnämnden erhållit dispens från den budplikt som annars 
skulle uppkomma genom (i) teckning av Vederlagsaktierna (så som definierat under punkten 
7 på dagordningen), (ii) teckning av aktier enligt denna punkt 10, (iii) utnyttjande av 
Vederlagsoptionerna (så som definierat under punkten 7 på dagordningen) för teckning av B-
aktier, samt (iv) omvandling av B-aktier till A-aktier i enlighet med det omvandlingsförbehåll 
som föreslås införas i Bolagets bolagsordning under punkten 8 på dagordningen. Ett villkor 
för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge dispens från budplikten är att affären tillstyrks 
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 beslut enligt denna punkt 10 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. 
 
 
 


