
 

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom 
emission av aktier och teckningsoptioner med betalning genom apport (punkt 9) 
 
Styrelsen i av AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”Bolaget”) föreslår att 
bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för den 
bolagsordning som föreslås beslutas under punkten 8 på dagordningen, vid ett eller flera 
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning Bolagets aktiekapital genom 
nyemission av A-aktier och/eller B-aktier och/eller emission av teckningsoptioner 
berättigande till teckning av B-aktier, varvid betalning endast ska kunna ske med apport. Rätt 
att teckna aktier och teckningsoptioner ska tillkomma Timepiece Servicos De Consultoria 
LDA (”Timepiece”), säljaren till aktierna i Universal Telecom (så som definierat under 
punkten 7 på dagordningen). Befintliga aktieägare kommer således ej att erhålla någon 
företrädesrätt. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med 
bemyndigandet är att emissionerna ska genomföras för att användas som vederlag vid 
förvärvet av Universal Telecom, enligt punkten 7 på dagordningen.  
 
Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av förvärv av Universal 
Telecom enligt punkten 7 på dagordningen samt av bolagsstämmans beslut enligt punkterna 
8 och 10 på dagordningen. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 9 krävs att beslutet biträds av 
aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna. 
 
Mark Hauschildt (”Hauschildt”), som äger samtliga utestående aktier i Timepiece, har av 
Aktiemarknadsnämnden erhållit dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma 
genom fullföljande av de åtgärder som föreslås beslutas om på denna bolagsstämma. 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 9 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. 
 
 


