
 

 

Förslag till beslut om godkännande av förvärv av Timepiece Servicos De Consultoria 
LDAs svenska verksamhet, Universal Telecom (punkt 7) 
 
Styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”Bolaget” eller ”AllTele”) 
föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut. 
 
Timepiece Servicos De Consultoria LDA (”Timepiece”), är ett IT- och 
telekommunikationsbolag med säte på Madeira, Portugal. Från bolagets filial Timepiece 
Luxembourg tillhandahåller bolaget, under varumärket Universal Telecom, telefoni- och 
bredbandstjänster till privatkunder i bl.a. Sverige. Bolaget är helägt av Mark Hauschildt 
(”Hauschildt”).  
 
Timepiece avser att, genom en inkråmsöverlåtelse, överlåta Timepieces svenska 
verksamhet för telefoni och bredband till ett nybildat bolag med säte på Madeira, till hundra 
procent ägt av Timepiece (”Universal Telecom”). 
 
Styrelsen föreslår att Bolaget från Timepiece förvärvar samtliga aktier i Universal Telecom 
mot vederlag i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i AllTele. I Universal 
Telecom ingår varumärket, alla tillhörande kunder, operativa system, för verksamheten 
nödvändiga leverantörsavtal och anställningsavtal samt ett normaliserat rörelsekapital. För 
2012 överstiger omsättningen för Universal Telecom 300 MSEK och resultatet före 
avskrivningar uppskattas uppgå till 94 MSEK. Köpeskillingen för Universal Telecom ska 
uppgå till (i) högst 12 366 746 nyemitterade aktier i AllTele, av vilka hälften, högst 6 183 373 
aktier, ska utgöra A-aktier med ett röstvärde om en röst per aktie och hälften, och resterande 
högst 6 183 373 aktier, ska utgöra det nya aktieslaget B-aktier med ett röstvärde om en 
tiondels röst per aktie (införande av sådant aktieslag, som under vissa förutsättningar 
kommer att kunna omvandlas till A-aktier, föreslås under punkten 8 på dagordningen) 
(”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”). Beräknat utifrån den volymvägda genomsnittliga betalkursen per 
aktie i AllTele under de senaste 20 börsdagarna fram till och med den 7 januari 2013 om 
18,25 SEK och ett sammanlagt marknadsvärde för Vederlagsoptionerna beräknat enligt 
Black and Scholes optionsvärderingsmodell om cirka 23,5 MSEK uppgår det totala 
förvärvspriset för Universal Telecom till cirka 249,3 MSEK på skuldfri basis.  
 
Teckningskursen för Vederlagsaktierna beräknas komma att uppgå till 18,25 SEK per 
nyemitterad Vederlagsaktie. Vederlagsoptionerna emitteras till marknadsvärde beräknat 
enligt Black and Scholes optionsvärderingsmodell och ska kunna utnyttjas för teckning av B-
aktier tidigast efter att årsstämman i Bolaget år 2015 hållits. Genom de föreslagna 
apportemissionerna av Vederlagsaktierna och Vederlagsoptionerna (”Apportemissionerna”) 
kommer AllTeles aktiekapital att ökas med högst 2 473 349,20 SEK genom emission och 
nyteckning av högst 12 366 746 A- och B-aktier och högst 257 566,20 SEK vid fullt 
utnyttjande av Vederlagsoptionerna vilket ger högst 1 287 831 nya B-aktier (sammanlagt en 
ökning om högst 2 730 915,40 SEK och högst 13 654 577 A- och B-aktier), 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. Det slutliga värde varmed Universal Telecom kommer tas upp i 
AllTeles balansräkning kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler, bestämmas 
baserat på börskursen av Bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför 
komma att avvika från det beräknade värdet.   
 



 

 

Skälen till ett förvärv 
AllTeles styrelse, Hauschildt och några av Bolagets övriga huvudägare har under en tid fört 
diskussioner avseende ett förvärv av Universal Telecom. Såväl Hauschildt som Bolagets 
styrelse anser att förvärvet medför positiva effekter för Bolaget såväl ekonomiskt, 
operationellt som strategiskt. 
 
Bolagets styrelse anser vidare att de nu föreslagna villkoren avseende förvärvet är 
fördelaktiga och att förvärvet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. 
 
Övrigt 
Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att samtliga för förvärvet och 
Apportemissionerna erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från 
myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och Post- och 
telestyrelsen, erhålls. Beslutet föreslås vidare vara villkorat av bolagsstämmans beslut enligt 
punkterna 8-10 på dagordningen. 
 
AllTele kommer att genomföra en due diligence-undersökning av Universal Telecom för att 
verifiera att värdet av bolaget inte materiellt avviker från vad som beskrivits för AllTele. 
Vidare kommer Timepiece att lämna sedvanliga garantier avseende Universal Telecom. 
  
Med anledning av att Hauschildt äger mer än 10 procent av aktierna och rösterna i AllTele 
utgör ett förvärv av Universal Telecom i enlighet med förslaget en s.k. närståendetransaktion 
enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05. Bolagets styrelse kommer därför att 
upprätta en redogörelse för förvärvet samt inhämta ett oberoende värderingsutlåtande 
(fairness opinion) avseende Universal Telecom från revisionsbyrån 
PricewaterhouseCoopers. 
 
AllTele, genom enhälligt styrelsebeslut, Hauschildt och Timepiece har träffat ett avtal om att 
genomföra AllTeles förvärv av Universal Telecom enligt, i huvudsak, ovanstående villkor. 
Avtalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med framlagda förslag till beslut 
enligt punkterna 7-11 på dagordningen, av att AllTele beretts tillfälle att genomföra en due 
diligence-undersökning av Universal Telecom och att undersökningen bekräftar att värdet av 
bolaget inte materiellt avviker från vad som beskrivits för AllTele, samt av att Timepiece 
beretts tillfälle att genomföra en due diligence-undersökning av AllTele för att verifiera värdet 
av Bolaget. 
 
Av de skäl som anges ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att godkänna AllTeles 
förvärv av Universal Telecom i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor.  
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs, enligt AMN 2012:05, 
att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna, med bortseende 
från Hauschildts aktieinnehav. 
 
 
 
 


