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STYRELSENS 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 OCH TECKNINGSOPTIONER I ALLTELE ALLMÄNNA 
SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) 
       

Styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org. nr. 556626-2407, 
(”AllTele” eller ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagsstämma i AllTele beslutar att 
godkänna att AllTele förvärvar den av Timepiece Servicos De Consultoria LDA 
(”Timepiece”) bolagiserade svenska verksamheten för telefoni och bredband 
(”Universal Telecom” eller ”Apportegendomen”) mot vederlag i form av nyemitterade 
aktier och teckningsoptioner i AllTele (”Apportemissionerna”).  

Då Timepiece är ett av Mark Hauschildt helägt bolag och då Mark Hauschildt äger mer 
än 10 procent av aktierna och rösterna i AllTele utgör det föreslagna förvärvet en 
transaktion med närstående enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05, får 
styrelsen såsom redogörelse enligt AMN 2012:05 anföra följande:  

1. SAMMANFATTNING 

• Förvärvet av Universal Telecom ligger inom ramen för AllTeles önskemål om 
expansion inom privatkundsverksamheten och är i linje med AllTeles långsiktiga 
strategi. 

• Universal Telecom bedriver en effektiv verksamhet med hög lönsamhet inom 
samma områden som AllTeles privatkundsverksamhet. 

• Genom förvärvet blir AllTele en mycket stark aktör inom privatkundsverksamheten 
och kan utvinna väsentliga synergier genom en samordning av verksamheterna. 
Synergier kan utvinnas såväl internt genom organisationsvinster som externt. 

• Förvärvet av Universal Telecom, inklusive villkoren för förvärvet, har av en 
oberoende värderingsfirma bedömts som skäligt för AllTeles aktieägare ur finansiell 
synvinkel1.  

• Köpeskillingen för Universal Telecom skall erläggas i form av 6 183 373 
nyemitterade A-aktier och 6 183 373 nyemitterade B-aktier med en tiondels (1/10) 
rösträtt i AllTele till en sammanlagd teckningskurs om cirka 225,7 Mkr samt 
1 287 831 nyemitterade teckningsoptioner i AllTele till ett marknadsvärde om cirka 
23,6 Mkr vilket tillsammans motsvarar ett värde på Universal Telecom om cirka 
249,3Mkr på skuldfri basis. Nyemissionerna innebär vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna samt efter konvertering av B-aktier till röststarka A-aktier en 
utspädning om cirka 52,5 procent av det totala antalet aktier och röster i AllTele. 

• På Enterprise Value (”EV”) nivå, utförs förvärvet på basis av ungefärlig EV-relation, 
45 procent till Timepiece (notera att Apportegendomen är skuldfri) och 55 procent 
till AllTele (nuvarande aktieägare och lånefinansiärer).  

                                                
1 Styrelsen har begärt ett kompletterande värderingsutlåtande, vilket kommer att presenteras på Bolagets hemsida i god 
tid före den extra bolagsstämman 
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• Givet de prognoser som Timepiece lämnat för helåret 2013 innebär detta en 
värdering om 2,4x EV/Rörelseresultat (”EBIT”), 2,5x P/E för 2013 (exkluderat 
synergier). 

• Ett förvärv av Universal Telecom förväntas ge en substantiellt ökad vinst per aktie 
2013 och möjlighet till utdelningar till AllTeles aktieägare.  

• Ett förvärv förstärker AllTeles möjligheter att fortsätta sin expansion genom förvärv 
samt genom organisk tillväxt. 

• AllTele förväntas kunna stå sig starkare mot de stora, välkapitaliserade 
telekomoperatörerna i Sverige vilket kommer att gynna Bolagets intressenter – 
aktieägare, anställda, leverantörer och långivare. 

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.  

AllTele har sedan 2010 haft ett intresse av att förvärva Universal Telecom och ett antal 
kontakter har förevarit mellan parterna utan att leda till några konkreta resultat. Det 
förslag som nu presenteras av styrelsen är resultatet av förhandlingar mellan AllTeles 
styrelse å ena sidan och Mark Hauschildt samt Timepiece å andra sidan. Det är 
styrelsens uppfattning att förhandlingarna har lett fram till ett affärsförslag på 
marknadsmässiga villkor och att förvärvet av Universal Telecom är till nytta för AllTele.  

3. 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 1 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 
finns spridda över hela Sverige, varvid de 20 största orterna representerar 30 procent av 
kundbasen.  
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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 
av den försämrade mervärdesskattesituationen och lönsamhetsförbättringar, ligger på 
75-85 Mkr. 
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4. APPORTEMISSIONERNA 

Styrelsen föreslår 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 Apportemissionerna enligt följande: 

• Universal Telecom överförs på ett nybildat bolag som förvärvas av AllTele.  

• Köpeskillingen för Apportegendomen skall erläggas i form av 6 183 373  
nyemitterade A-aktier och 6 183 373  nyemitterade B-aktier med en tiondels (1/10) 
rösträtt i AllTele samt med 1 287 831 nyemitterade teckningsoptioner i AllTele. 

• Styrelsen har efter att förhandlingar ägt rum med Mark Hauschildt och Timepiece 
förhandlat fram en köpeskilling för Universal Telecom som är till fördel för samtliga 
aktieägare i AllTele. Utgångspunkten i förhandlingarna har varit att bestämma en 
marknadsmässig och för AllTele fördelaktig nivå på köpeskillingen samt att skapa 
bättre förutsättningar för AllTeles minoritetsaktieägare än i det av Mark Hauschildt 
presenterade förslaget. Styrelsen anser att båda utgångspunkterna har tillgodosetts 
genom styrelsens förslag, dels har köpeskillingens storlek väsentligen minskat i 
förhållande till Mark Hauschildts tidigare förslag, dels kommer Mark Hauschildts 
inflytande över verksamheten att begränsas under en period av drygt två år. Detta 
har kunnat ske dels genom att köpeskillingen i en inte oväsentlig del erläggs genom 
apport av B-aktier med en tiondels (1/10) rösträtt samt genom att viss del av 
köpeskillingen erläggs med teckningsoptioner som inte ger rätt till utdelning förrän 
vid aktieteckning, vilken kan ske tidigast efter att utdelning för 2014 års 
räkenskapsår fördelats till aktieägarna. 
• Rätt att teckna de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna 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 (då förvärvsdiskussionerna först offentliggjordes genom Mark 
Hauschildt) om 18,25 kr, uppgår den totala köpeskillingen till cirka 249,3 
Mkr på skuldfri basis.  

ii. Genom de föreslagna Apportemissionerna kommer AllTeles aktiekapital att 
ökas med 2 473 349:20 kr genom nyemission av sammantaget 12 366 746 
A- och B-aktier aktier, motsvarande en utspädning om 50 procent av det 
totala antalet aktier och om 35,5 procent av det totala antalet röster i 
Bolaget. Totalt antal aktier i AllTele efter de föreslagna Apportemissionerna 
kommer att uppgå till 24 733 492 varav 18 550 119 A-aktier och 6 183 373 
B-aktier. Notera att den Fairness Opinion utfärdad av 
PricewaterhouseCoopers som tidigare inhämtats av Mark Hauschildt 
(Bilaga 3) anger att förvärvet av Universal Telecom, inklusive villkoren för 
förvärvet, är skäligt för AllTeles aktieägare ur finansiell synvinkel även om 
förvärvet ägt rum på de av Mark Hauschildt tidigare föreslagna villkoren, 
vilka var väsentligt sämre för AllTeles aktieägare. Styrelsen har beställt en 
komplettering till den av PricewaterhouseCoopers tidigare gjorda Fairness 

                                                
2 NASDAX OMX Stockholm. 
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Opinion som beräknas vara färdigställd och kunna presenteras i god tid 
före den extra bolagsstämman.  

 
Bolagsstämmans beslut om förvärvet av Universal Telecom är villkorat av att samtliga 
för Apportemissionerna erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder 
från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och PTS, har 
erhållits samt av att AllTele genom en due diligence-undersökning av Apportegendomen 
kan verifiera att värdet av densamma inte materiellt avviker från vad som har 
presenterats. Vidare kommer Timepiece att lämna sedvanliga garantier avseende 
Apportegendomen. 

Se Bilaga 2 för en redogörelse av de risker och osäkerhetsfaktorer som kan komma att 
uppstå i anslutning till Apportemissionerna. 

5. PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR APPORTEMISSIONERNA  

Datum Kommentar 

Före 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. 

14 mars 2013  Avstämningsdag för deltagande vid den extra 
bolagsstämman. 

20 mars 2013  Extra bolagsstämma. 

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 Apportemissionerna med 
stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande. 

 Timepiece tecknar aktier inom ramen för 
Apportemissionerna.  

 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.  
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 Bolagsverket registrerar Apportemissionerna och 
Euroclear Sweden AB registrerar de nyemitterade 
aktierna. 

 De nyemitterade aktierna tas upp till handel vid 
NASDAQ OMX Stockholm.  

6. TRANSAKTIONSFÖRDELAR 

AllTeles styrelse är enhälligt för ett förvärv av Universal Telecom. AllTele har sedan flera 
år tillbaka varit intresserat av ett förvärv av Universal Telecom och kontakter har tidigare 
förevarit med Mark Hauschildt i denna fråga. Parterna har i dessa tentativa kontakter 
dock stått för långt ifrån varandra beträffande villkoren för ett förvärv. Genom Mark 
Hauschildts tidigare påkallande av en extra bolagsstämma för prövning av ett förvärv 
har parterna nu tillsammans kunnat enas om villkoren för ett förvärv. AllTele är den 
största oberoende aktören på den hårt konkurrensutsatta svenska telekommarknaden. 
Även mot bakgrund av detta är AllTele en liten aktör i förhållande till t ex TeliaSonera, 
Telenor, Tele2 och ComHem. En förutsättning för varaktig framgång är att snabbt kunna 
uppnå kritisk massa avseende storleken på kundstocken. AllTele har som tillväxtstrategi 
valt att växa genom förvärv av bolag och verksamheter. Det nu föreslagna förvärvet är 
enligt styrelsens uppfattning strategiskt, finansiellt och operativt riktigt. AllTele blir 
genom förvärvet 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 kunna realisera substantiella 
besparingar i form av lägre mervärdesskatt och bolagsskatt. Det bör dock poängteras att 
Skellefteå är och förblir en central ort för AllTeles fortsatta verksamhet. 

Fördelarna för AllTeles aktieägare kan sammanfattas enligt nedan: 

6.1 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. Även Universal Telecom har en historik inom företagssegmentet 
och har för närvarande cirka 1 000 RGU:er inom företagssegmentet. 
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6.2 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. Detta förhållande stöds av ett utlåtande 
från skatteexperter från SET Mazars som tidigare har inhämtats av Mark 
Hauschildt. Styrelsen har under hand inhämtat utlåtande från annan 
skatteexpert, vilken stöder SET Mazars inställning. 

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. 

6.3 Starkare balansräkning 
Förvärvet av Universal Telecom skapar ett starkare utrymme för en fortsatt 
förvärvsdriven tillväxt på både privat- och företagssidan. Det finns många 
möjligheter till mindre förvärv inom den svenska telekomsektorn. Med en 
förstärkt balansräkning som grund, kan sådana förvärv genomföras med interna 
medel och/eller lånefinansiering. 

6.4 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. 

6.5 Finansiella nyckeltal talar för att Apportemissionerna är attraktiv för 
AllTeles aktieägare 
Detaljer beskrivs vidare i avsnittet nedan. 

7. FINANSIELL ILLUSTRATION ÖVER ALLTELE EFTER FÖRVÄRVET 
AV UNIVERSAL TELECOM GENOM APPORTEMISSIONERNA  

Universal Telecom värderas till cirka 249,3 Mkr (på skuldfri basis) givet det antal aktier 
och teckningsoptioner 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 2,4x EV/Rörelseresultat (”EBIT”), 2,5x P/E 
för 2013 (exkluderat synergier). 

En finansiell jämförelse mellan AllTele, se vidare nedan, och Universal Telecom för 
2012 visar att de föreslagna Apportemissionerna med omkring 50 procents utspädning 
är till fördel för AllTeles nuvarande aktieägare, givet Universal Telecoms avsevärt högre 
bevisade intjäningsförmåga och AllTeles nettoskuldsättning. Med beaktande av 
nettoskuldsättningen i AllTele motsvarar förslaget en relation på EV-nivå om cirka 45 
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procent till Timepiece och cirka 55 procent till AllTele (nuvarande aktieägare och 
lånefinansiärer).  

7.1 Finansiell jämförelse för 2012 och 2013  
AllTeles finansiella siffror för 2012 baseras på den bokslutskommuniké som 
publicerades den 14 februari 2013. 2013 års siffror baseras på publicerad affärsplan.  

Nedanstående jämförelse avseende 2012 utgör en oreviderad proformaredovisning och 
skall betraktas som en illustration. 

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 766  71 % 312  29 % 1 078  
EBITDA 34  26 % 95  74 % 129  
  marginal, % 4 %   30 %   12 % 

EBIT (25) neg 95  135 % 70  
  marginal, % -3 %   30 %   7 % 

Resultat efter skatt (8) neg 91  110 % 83  
            

Investeringar (14) 100 % 0  0 % (14) 
EBITDA - Investeringar  19  17 % 95  83 % 114  

Nettoskuld 85 100 %  0  0 %  85  
 

Även en analys av de finansiella prognoserna för 2013, visar att Apportemissionerna är 
skäliga 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 
Universal 
Telecom 

% av 
totalen4 

Synergier 
Totalt 

Omsättning 776  71 % 315  29 % 30 1 121  

EBITDA 63  37 % 106  63 % 50 219  

  marginal, % 9 %   34 %    20 % 

EBIT 15  12 % 106  88 % 50 171  

  marginal, % 2 %   34 %    15 % 

Resultat efter skatt 6  6 % 101  94 % 47 154  

             

Investeringar (16) 100 % 0  0 % 0 (16) 
EBITDA - Investeringar 47  31 % 106  69 % 50 203  

Nettoskuld 61  100 %  0  0 %   61  
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Det skall noteras att ovanstående EBITDA för AllTele (63 Mkr) är lägre än redovisad 
EBITDA i AllTeles publicerade affärsplan. Dock är EBITDA i sagda affärsplan exklusive 
eventuella engångskostnader. 

En analys av lönsamhetstalen per aktie för 2012 och 2013, visar att Apportemissionerna 
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. 

Nedanstående jämförelse avseende preliminära 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 Apportemissionerna antagits. Notera att i illustrationen nedan 
antas transaktionen genomföras genom att Universal Telecom apporteras in i ett bolag 
som därefter köps av AllTele. Årliga impairment-tester kommer att genomföras.  
 
Tabell 5: Preliminära 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 3,2 kronor - 

EBIT per aktie Negativ 2,7 kronor - 

EBITDA per aktie 2,7 kronor 4,9 kronor 81 % 

    

2013 AllTele AllTele & Universal 
Telecom  

(inkl. synergier) 

 

Vinst per aktie 0,5 kronor 5,9 kronor 
(4,1 kronor exkl. synergier)  

 

1 117 % 
(745 % exkl. synergier) 

EBIT per aktie 1,2 kronor 6,5 kronor 
(4,7 kronor exkl. synergier) 

 

442 % 
(238 % exkl. synergier) 

EBITDA per aktie 5,1 kronor 8,4 kronor 
(6,5 kronor exkl. synergier) 

 

65 % 
(27 % exkl. synergier) 

 
Som tidigare angetts riskerar Universal Telecom, på grund av en försämrad 
mervärdesskattesituation, att få betala en högre mervärdesskatt 2015. Med beaktande 
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av den EBITDA målsättning för Universal Telecom för 2015 som tidigare angetts (75-85 
Mkr), förväntas vinsten 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 Mark Hauschildt 
bedöms AllTeles befintliga förlustavdragsrätt förbli oförändrad genom 
Apportemissionerna.  

7.2 Oberoende värderingsutlåtande 
Värdet på Universal Telecom har fastställts med utgångspunkt från bland annat den 
Fairness Opinion utfärdad av PricewaterhouseCoopers som inhämtats av Mark 
Hauschildt och som i god tid före den extra bolagsstämman kommer att kompletteras av 
styrelsen. Det ursprungliga utlåtandet anger att det föreslagna förvärvet av Universal 
Telecom, inklusive villkoren för förvärvet, är skäligt för AllTeles aktieägare ur finansiell 
synvinkel även på de av Mark Hauschildt tidigare föreslagna villkoren. 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, jämte omförhandlad köpeskilling, anser styrelsen att värdet av 
Apportegendomen motsvarar minst värdet av det vederlag som skall utges till 
Timepiece. Styrelsen gör vidare bedömningen att Apportegendomen är eller kan antas 
bli till nytta för AllTeles verksamhet. 

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 styrelsen att Apportegendomen i 
form av Universal Telecom kommer att tas upp i AllTeles balansräkning till ett värde om 
cirka 249,3 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. 

_____________________ 
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BILAGA 1 BESKRIVNING AV APPORTEGENDOMEN 

Apportegendomen består av ett nybildat bolag med följande större tillgångsslag. 

A. 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 Telecom3  

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.  

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

Universal Telecom har per årsslutet 2012 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 ett nybildat bolag 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 2 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER MED 
 APPORTEMISSIONERNA 

Risker Kommentarer 

Mark Hauschildt blir 
majoritetsägare 

 I den sammanslagna strukturen kommer Mark Hauschildt direkt och 
indirekt samt tillsammans med redan befintligt aktieinnehav samt efter 
konvertering av konvertibla fordringar och efter fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna att ha en ägarandel om 65 procent av såväl 
aktierna som rösterna i AllTele. 

 Att nuvarande aktieägare kommer att ha en minskad ägarandel efter 
Apportemissionerna är emellertid ingen risk utan ett faktum och 
aktieägarna blir utifrån förslaget kompenserade med en substantiell 
ökning av kassaflödet per aktie samt vinsten per aktie. 
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 Apportemissionerna då AllTele fortsatt kommer att uppfylla 
NASDAQ OMX Stockholms spridningskrav. 

 En situation med en stor huvudägare är inte på något sätt unik bland 
börsnoterade bolag. Det finns ett flertal bolag på NASDAX OMX 
Stockholm som har en huvudägare som äger mer än 50 procent 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). 

 Den föreslagna konstruktionen med A- och B-aktier samt 
teckningsoptioner fördröjer den fulla effekten av inflytandet med drygt två 
år. 

Minskad likviditet och free float 
i AllTele aktien 

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

 Givet den för AllTele gynnsamma fördelningen anser styrelsen 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 Mark Hauschildt att genomföra 
en ägarspridning eller anlita en likviditetsgarant, för att på så sätt öka 
likviditeten i aktien. 
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Möjlighet att nyttja 
förlustavdrag i AllTele 

 Förlustavdrag per årsskiftet den 31 december 2012 uppgick till 217 Mkr 
(bruttobelopp, nettobeloppet cirka 48 Mkr). 

 Utifrån en analys som genomförts av skatteexperter från SET Mazars på 
uppdrag av Huvudaktieägaren, bedöms förlustavdragen i AllTele kvarstå 
även efter Apportemissionerna. Då AllTele efter Apportemissionerna 
bedöms generera större vinster i Sverige än i ett ”stand-alone” scenario 
genom de synergier som uppstår av samgåendet, ökar värdet av 
förlustavdragen om Apportemissionerna genomförs eftersom 
förlustavdragen kan utnyttjas tidigare. 

Möjlighet att nyttja Timepiece 
momsfördelar 

 Analys genomförd av skatteexperter från SET Mazars på uppdrag av 
Mark Hauschildt, utvisar att AllTele Privat skall kunna åtnjuta samma 
momsfördelar som Timepiece idag åtnjuter fram till januari 2015. 
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BILAGA 3 FAIRNESS OPINION UTFÄRDAD AV PWC 
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