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Viktig information
Detta Prospekt (”Prospektet”) har upprättats av styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”AllTele”
eller ”Bolaget”) med anledning av den apportemission av 6 153 846 aktier i AllTele (”Nyemissionen”) som sker i samband
med förvärvet av samtliga aktier i Telecom3 AB (”Förvärvet”). Med ”T3” avses i detta prospekt Telecom3 AB, den koncern
där Telecom3 AB och det helägda dotterbolaget Telecom3 Sverige AB ingår. AllTeles aktie finns upptagen till handel på
Nasdaq Stockholm och de nyemitterade aktierna avses också tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordningen). Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och
registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.
Detta Prospekt får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien, eller något annat
land där sådan distribution skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än vad som krävs enligt
svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av AllTele har registrerats
eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 (”Securities Act”), eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga aktier eller andra
värdepapper utgivna av AllTele överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall
som inte kräver registrering.
Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Bolaget är ansvarig för
informationen i Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.
Förutom avsnittet Proformaredovisning (se avsnittet Revisors rapport avseende proformaredovisning) har ingen information i
Prospektet översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Vissa siffror i detta Prospekt har avrundats. Detta
medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.
För förklaring av definitioner avseende uttryck och fackspråk hänvisas till avsnittet Definitioner och ordlista.
Föreliggande Prospekt finns tillgängligt på Bolagets kontor och hemsida www.alltele.se, på Erik Penser Bank ABs (”Erik
Penser Bank”) kontor och hemsida www.penser.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
För detta Prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Erik Penser Bank har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget
friskriver sig Erik Penser Bank från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller
indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i
Prospektet. Erik Penser Bank är även emissionsinstitut avseende Nyemissionen.
Framtidsinriktad information
Detta Prospekt innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar AllTeles aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Varje uttalande som inte uteslutande är historiska fakta utgör sådan information.
Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta Prospekt och AllTele gör ingen utfästelse om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt. Även om AllTele anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är
rimliga finns ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, för att dessa framtidsinriktade uttalanden kommer
att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Därmed uppmärksammas läsaren på att uttalanden om framtidsutsikter alltid
är förenade med osäkerhet och följaktligen bör inte otillbörlig vikt läggas vid dessa framtidsinriktade uttalanden.
I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock av naturliga skäl inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska
resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende den bedömda storleken på marknader där AllTele
förväntas vara verksamt. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående källor och AllTele har strävat efter
att återge sådan information korrekt i detta Prospekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Marknadsstatistik
är dock till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av
jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera skäl, bl a genom att marknaderna definieras olika, samt
att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och baserat på olika antaganden. Mot bakgrund
härav uppmärksammas läsaren av detta Prospekt särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i detta Prospekt är
förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt AllTele känner till och kan försäkra genom
jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Viktiga datum
Preliminärt datum för upptagande till handel

Den 5 januari 2017

Övrig information
Kortnamn för AllTeles aktie av serie A
ISIN-kod aktie av serie A

ATEL A
SE0001625534

Datum avseende finansiell information
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport januari – mars 2017
Årsstämma

Den 10 februari 2017
Den 9 maj 2017
Den 24 maj 2017

Sida 3 av 94

Sammanfattning
Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är
numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som
krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa
Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas
numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella
värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande
Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med
angivelsen ”ej tillämplig”.
Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

Varning

A.2

Samtycke

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till
Prospektet. Varje beslut om att investera i Bolagets aktier ska baseras
på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om
yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den
investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas
nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid
översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.
Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram
sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om
sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de
andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra
delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i
övervägandet att investera i Bolagets aktier.
Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda
Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av
värdepapper.

Avsnitt B – Information om emittenten
B.1

B.2

B.3

Firma och
handelsbeteckning
Säte och
bolagsform
Beskrivning av
verksamheten

Bolagets firma är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),
org. nr 556626-2407. Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är ATEL
A.
AllTele är ett publikt bolag och har bildats i Sverige. Styrelsen har sitt
säte i Skellefteå. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess
verksamhet regleras av aktiebolagslagen.
AllTeles affärsidé är att leverera fast och mobil telefoni, bredband, TV
och molnbaserade växellösningar till privatkunder och företag i hela
Sverige. Allt levereras och paketeras med fokus på enkelhet, bästa
service och funktion.
AllTele har delat in organisationen i två affärsområden: AllTele Privat
och AllTele Företag.
AllTele Privat fokuserar på IP-baserade tjänster som privatpersoner i
allt högre utsträckning föredrar. Hemtelefoni och bredband är AllTele
Privats två största produkter och AllTele Privat har en stark
marknadsposition inom fiber- och stadsnätaccess.
AllTele Företag levererar fast och mobil telefoni, växeltjänster och
bredbandstjänster till företag och fokuserar på det expansiva segmentet
små och medelstora företag.
AllTele Företag ska vara marknadsledande inom IP-baserade tjänster,
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B.4a

Trender

B.5

Koncernstruktur

B.6

Ägarstruktur

som ex AllTele-växel, bolagets molnbaserade växellösning som många
kunder valt att ansluta sig till. En annan utveckling är att
videokonferenser och skärmdelning allt oftare ingår i växellösningarna.
Telekommarknaden går mot en allt mer ökad användning av IPbaserade tjänster och produkter. Fasta samtalstjänster visar en
negativ tillväxt om 16 procent från år 2014 till 2015. Inom sagda
segment är det främst abonnemang genom det traditionella publika
telenätet som tappar marknadsandelar medan IP-telefoni stadigt ökar.
Antalet mobilabonnemang fortsätter öka och de fasta avgifterna står
för den största andelen av de totala intäkterna från mobila samtalsoch datatjänster. Detta är en följd av att abonnemang med rörliga
avgifter för samtal, sms, mms och data alltmer har ersatts av
abonnemang där kunderna betalar ett fast pris för en given
maxförbrukning. Både för TV- och internetabonnemang är det fiberlösningarna som står för den största ökningen på den svenska
marknaden, detta enligt Post- och telestyrelsen (PTS).
Koncernen kommer efter förvärvet, från och med den 30 december
2016, bestå av ett moderbolag, åtta direkt eller indirekt helägda
dotterbolag och ett intressebolag. Dotterbolagen är AllTele Privat AB,
AllTele Företag Sverige AB, AllTele Retail AB, AllTele LDA, Telecom3
AB, Telecom3 Sverige AB, Perspektiv Bredband AB och T3 Unipessoal
LDA, samt intressebolaget Bright Energy AB (tidigare Anova Energi
AB).
Nedanstående tabell visar de 10 största aktieägarna i AllTele per den
30 september 2016.
Antal aktier

Andel av total kapital
och röster (%)

17 357 319

65,0

Pemberton Holding limited

1 323 072

5,0

Ola Norberg (privat och via bolag)

1 040 912

3,9

E. Öhman J:or fonder

1 013 866

3,8

Tenor SA

928 884

3,5

Hans Hellspong

778 659

2,9

Avanza Pension

509 948

1,9

Thomas Nygren (privat, familj och via
bolag)

519 804

1,9

Peter Bellgran (privat och familj)

351 533

1,3

Oskar Samuelsson

277 226

1,0

Totalt övriga ägare

2 602 374

9,7

26 703 597

100

Ägare
Mark Hauschildt (privat och via bolag)

Totalt
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B.7

Utvald finansiell
information

Nedanstående utvalda historiska finansiella information i sammandrag
avseende räkenskapsåren 2014 och 2015 är hämtad från AllTeles
årsredovisningar för räkenskapsåren 2014-2015, som upprättats i
enlighet med IFRS och reviderats av Bolagets revisor. Informationen
avseende de första nio månaderna 2015-2016 är hämtad från AllTeles
delårsrapport för perioden januari-september 2016, som är upprättad i
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och
som är översiktligt granskad av Bolagets revisor.

Resultaträkning
Belopp i KSEK

jan-sep 2016

jan-sep 2015*

2015*

2014

519 206

578 497

766 798

873 897

7 273

13 140

15 997

11 818

526 480

591 637

782 795

885 715

-358 851

-405 304 -536 125

-590 934

-71 494

-91 994 -120 902

-118 475

-37 061

-54 795

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Produktionskostnader
och teleutrustning
Övriga externa
kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och
nedskrivningar
Summa
rörelsekostnader

-33 243
-500 649

-69 894

-86 368

-89 633 -101 529
-828
-641 726
450

-53 229
-849
006

Rörelseresultat (EBIT)

25 831

-50 089

-45 655

36 709

Finansnetto

-2 852

-2 977

-3 636

-6 327

Resultat före skatt
(EBT)

22 979

-53 066

-49 290

30 382

Skatter
Nettoresultat

-

-1 773

503

-6 807

22 979

-54 839

-48 787

23 575

* Resultatet har påverkats av en engångsnedskrivning av goodwill på 55,9 MSEK
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Balansräkning
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31

Belopp i KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

226 949

260 945

254 830

333 979

11 658

12 495

12 651

15 225

10 013

8 637

10 013

6 681

1 012

1 490

1 531

1 849

10 320

16 212

16 212

16 064

259 953

299 778

295 237

373 798

Uppskjuten skattefordran
Andelar i intressebolag
Övriga finansiella
anläggningstillgångar
Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

6 955

4 866

3 532

5 715

46 709

72 282

87 033

99 560

6 925

13 203

13 476

6 904

34 485

40 897

41 203

59 788

Likvida medel
Summa
omsättningstillgångar

7 473

8 360

-

12 695

102 547

139 608

145 245

184 662

SUMMA TILLGÅNGAR

362 500

439 387

440 482

558 460

143 666

212 481

212 482

220 418

22 979

-54 839

-48 787

23 575

166 645

157 642

163 694

243 993

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital exkl. periodens
resultat
Nettoresultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Avsättningar

2 551

4 589

3 101

3 101

27 475

32 708

26 167

-

30 026

37 297

29 268

3 101

Kortfristig del av lån

12 211

26 167

40 159

69 687

Leverantörsskulder

87 418

123 382

105 839

82 054

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga
skulder

10 892

20 022

17 531

52 815

55 308

74 877

83 992

106 810

165 829

244 447

247 520

311 366

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

362 500

439 387

440 482

558 460

Långfristig del av lån
Summa långfristiga
skulder
Kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK

jan-sep
2016

jan-sep
2015

2015

2014

Resultat före skatt (EBT)

22 979

-53 066

-49 290

30 382

33 243

89 633

101 529

53 229

-

1 498

1 088

-1 214

519

360

818

678

Justering för poster som ej ingår
i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Förändring
omstruktureringsreserv
Övrigt
Betald skatt

-

-6 351

-6 874

-4 351

-4 124

21 632

-4 639

-22 556

52 617

53 706

42 632

56 170

Förvärv av dotterbolag

-

-

-

-

Förvärv av intressebolag
Lämnade aktieägartillskott till
intressebolag
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Förändring övriga finansiella
tillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-

-

-

-2 528

-

-

-500

-

-975

-9 708

-12 688

-4 546

-3 394

-6 008

-7 117

-12 211

5 892

-

-147

-

1 523

-15 716

-20 453

-19 285

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Utdelning

-20 028

-31 770

-31 770

-25 415

Utgift för emission

-

-

-

-

Nyemission
Upptagna lån/nyttjande av
checkräkningskredit

-

258

258

-

-13 992

8 813

22 805

18 381

Amortering av lån

-12 647

-19 625

-26 167

-29 346

-

-

-

-

-46 667

-42 325

-34 874

-36 380

7 473

-4 335

-12 695

505

-

12 695

12 695

12 190

7 473

-4 335

-12 695

505

7 473

8 360

-

12 695

Omvänt förvärv
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets ingång
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens
utgång
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Nyckeltal
AllTele använder regelbundet alternativa nyckeltal som ett komplement
till de nyckeltal som generellt utgör god redovisningssed. De alternativa
nyckeltalen härleds från AllTeles koncernredovisning och är inte mått på
finansiella resultat eller likviditet i enlighet med IFRS, varför de inte bör
betraktas som alternativ till nettoresultat, rörelseresultat eller andra
nyckeltal som härleds i enlighet med IFRS eller som ett alternativ till
kassaflöde som ett mått på Koncernens likviditet. Dessutom bör sådana
nyckeltal, såsom AllTele definierat dem, inte jämföras med andra
nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Detta
beror på att dessa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och att
andra bolag kan räkna fram dem på ett annat sätt än AllTele. Notera
således att tabellerna och beräkningarna nedan inte har reviderats och ej
är IFRS-baserade, såvida inget annat anges.
jan-sep
2016

jan-sep
2015*

2015*

2014

Rörelseintäkter (KSEK)

526 480

591 637

782 795

885 715

EBITDA-resultat (KSEK)

59 074

39 544

55 874

89 938

11,22

6,68

7,14

10,15

25 831

-50 089

-45 655

36 709

4,90

-8,50

-5,80

4,10

22 979

-53 066

-49 290

30 382

4,40

-9,00

-6,30

3,40

22 979

-54 839

-48 787

23 575

Skuldsättningsgrad (ggr)

0,24

0,37

0,40

0,30

1)

0,86

-2,05

-1,90

0,90

26 703 597

26 703 597

26 703 597

25 415 766

52 617

53 706

42 632

56 170

42 473

43 360

20 968

16 508

362 500

439 387

440 482

558 460

Soliditet (%)

46

36

37

44

Antal anställda vid
periodens slut

74

85

82

143

1)

EBITDA-marginal (%)
Rörelseresultat (KSEK)

1)

Rörelsemarginal (%)
1)

Resultat före skatt (KSEK)
Vinstmarginal (%)
Nettoresultat (KSEK)

1)

Resultat per aktie (SEK)

Genomsnittligt antal aktier
före/efter utspädning1)
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
(KSEK)1)
Tillgängliga likvida medel
(KSEK)
Balansomslutning (KSEK)

1)

1)

IFRS-nyckeltal
* Resultatet har påverkats av en engångsnedskrivning av goodwill på 55,9 MSEK.

Definitioner av alternativa nyckeltal
EBITDA-resultat
Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och
materiella anläggningstillgångar. Bolaget anser att EBITDA är viktigt
för att investeraren ska förstå Bolagets resultat före investeringar i
anläggningstillgångar.
EBITDA-marginal
EBITDA i procent av periodens rörelseintäkter.
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Rörelsemarginal (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT) i procent av periodens
rörelseintäkter. Bolaget anser att EBIT är ett relevant mått för
investerare för att förstå resultatgenerering före skatt och räntenetto.
Rörelsemarginalen visar EBIT i procent av rörelseintäkterna.
Vinstmarginal
Resultat före skatt (EBT) i procent av periodens rörelseresultat.
Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets
lönsamhet.
Skuldsättningsgrad
Bolagets räntebärande skulder i relation till eget kapital. Bolaget anser
att måttet är relevant då den visar hur skuldsättningen utvecklas
jämfört med tidigare perioder och samt hur stor extern finansiering
Bolaget behöver.
Tillgängliga likvida medel
Bolagets likvida medel plus eventuell outnyttjad checkkredit. Bolaget
anser att tillgängliga likvida medel är ett viktigt mått då det visar
likviditeten inklusive eventuell outnyttjad checkräkningskredit. Kassa
och bank kan ex vara 0 SEK på balansdagen, men Bolaget kan ändå ha
likvida medel vilket måttet tillgängliga likvida medel visar.

B.8

Utvald proformaredovisning

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet är ett mått som
visar hur stor del av balansomslutningen (tillgångarna) som
finansierats av eget kapital. Bolaget anser att det är ett relevant mått
då det över tid ger en bild av hur stor del av finansieringen som
kommer från eget kapital respektive extern finansiering.
Ändamål för proformaredovisning
Den 18 november 2016 meddelade AllTele att Bolaget träffat avtal om
förvärv av samtliga aktier i bredbands- och telekomoperatören
Telecom3 AB, inkluderande bl a det rörelsedrivande helägda
dotterbolaget Telecom3 i Sverige AB, som sedermera godkändes av
extra bolagsstämma i AllTele den 14 december 2016. Tillträde av
Förvärvet är planerat att ske den 30 december 2016. Förvärvet
kommer att ha en direkt påverkan på framtida resultat och kassaflöden
för AllTele, dels genom Förvärvet och dels genom lånefinansieringen.
Ändamålet med nedanstående konsoliderade proformaredovisning är
att redovisa den hypotetiska påverkan som Förvärvet och
lånefinansieringen hade haft på AllTeles konsoliderade resultaträkning
för perioden 1 januari – 30 september 2016 samt den konsoliderade
balansräkningen per 30 september 2016.
Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa
fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en
hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva AllTeles
faktiska finansiella ställning eller resultat. Vidare är
proformaredovisningen inte representativ för hur
verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden.
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Utformning av proformaredovisning
Proformaresultaträkning
Proformaresultaträkningen för perioden 1 januari – 30 september
2016 baseras på AllTeles översiktligt granskade delårsrapport för
samma period. Informationen avseende T3 bygger på ej reviderad
finansiell information från T3s affärssystem för perioden 1 januari – 30
september 2016.
Proformaresultaträkningen är upprättad som om förvärvet ägt rum
den 1 januari 2016.
Proformabalansräkning
Proformabalansräkningen per den 30 september 2016 baseras på
AllTeles översiktligt granskade delårsrapport per den 30 september
2016. Informationen avseende T3 bygger på ej reviderad finansiell
information från T3s affärssystem per den 30 september 2016.
Proformabalansräkningen är upprättad som om förvärvet ägt rum den
30 september 2016.
Grunder för proformaredovisning
AllTele tillämpar IFRS i sina finansiella rapporter medan T3 tillämpar
BFNAR 2012:1 (K3). I samband med upprättandet av
proformaredovisningen har AllTele genomfört en analys av huruvida
det föreligger skillnader mellan de redovisningsprinciper som AllTele
tillämpar och som T3 tillämpar. Inga väsentliga skillnader har
identifierats och inga justeringar avseende detta har därför varit
nödvändiga.
Proformajusteringar
Proformajusteringarnas övergripande natur beskrivs nedan. Ytterligare
uppgifter återfinns i proformaresultat- och balansräkningen med
tillhörande noter där beräkningarna redovisas mer i detalj.
För samtliga finansiella justeringar har en skatteeffekt om 22 procent
lagts till.
Det har inte skett några justeringar för synergier eller
integrationskostnader i proformaredovisningen.
Finansieringsrelaterade justeringar
Förvärvet finansieras med dels likvida medel, dels med ett banklån om
50 MSEK som löper med en rörlig ränta och amorteras över fyra år och
dels genom en apportemission. De räntekostnader som redovisas
baseras på de faktiska lånevillkoren.
Förvärvsrelaterade justeringar
AllTele har upprättat en preliminär förvärvsanalys varvid samtliga
tillgångar och skulder i T3 värderas till verkligt värde. Den preliminära
förvärvsanalysen kommer att justeras under 2017 för att spegla de
faktiskt förvärvade nettotillgångarna per tillträdesdagen. Inga
väsentliga skillnader förväntas mellan den preliminära och slutliga
förvärvsanalysen.
T3 kommer att förvärvas den 30 december 2016 för 163,2 MSEK,
varav 50 MSEK genom lån, 13,2 MSEK kontant (50 MSEK betalas vid
tillträdet och 13,2 MSEK betalas senast den 28 februari 2017) och
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resterande del med 6 153 846 nyemitterade aktier i AllTele,
motsvarande ca 100 MSEK. Faktiskt belopp som eget kapital kommer
ökas med baseras på kursen för AllTeles aktier per dagen för förvärvet,
30 december 2016.
Skillnaden mellan köpeskilling och bokfört värde på förvärvade
nettotillgångar i T3 uppgår till 153,1 MSEK och redovisas som
kundkontrakt (andra immateriella anläggningstillgångar) och goodwill.
Avskrivning på kundkontrakt sker linjärt över den genomsnittliga
avtalstiden per kund. Goodwill prövas årligen, eller oftare vid behov,
för nedskrivning.
Emissionsrelaterade justeringar
Justering för emissionskostnader uppgår till 0,825 MSEK och redovisas
direkt mot eget kapital.
Proformaresultaträkning 1 januari – 30 september 2016

Proformajusteringar

Belopp i KSEK

Nettoomsättning
Övriga
rörelseintäkter
Summa
rörelseintäkter
Produktionskostnader
och teleutrustning
Övriga externa
kostnader

AllTele
IFRS
Ej reviderat
1 jan – 30
sep 2016

T3
BFNAR
2012:1 (K3)
Ej reviderat
1 jan – 30
sep 2016

Finansierings
-relaterade
justeringar 1)

Förvärvsrelaterade
justeringar 2)

Proformaresultaträkning

519 206

129 427

-

-

648 633

7 273

110

-

-

7 383

526 479

129 537

0

0

656 016

-358 850

-83 844

-

-

-442 694

-71 494

-11 904

-

-

-83 398

Personalkostnader
Avskrivningar och
nedskrivningar
Övriga
rörelsekostnader

-37 061

-22 782

-

-

-59 843

-33 243

-557

-

-7 500

-41 300

-

-21

-

-

-21

Rörelseresultat

25 831

10 429

0

-7 500

28 760

-

4 020

-

-

4 020

161

162

-

-

323

Resultat från
finansiella
anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader och
övriga finansiella
kostnader

-3 013

-137

-1 388

-

-4 538

Resultat före skatt

22 979

14 474

-1 388

-7 500

28 566

-

-2 896

305

1 650

-941

22 979

11 578

-1 082

-5 850

27 625

Skatt
Periodens resultat
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B.8

Utvald
proforma
redovisning

Proformabalansräkning 30 september 2016

Proformajusteringar

Belopp i KSEK

T3
BFNAR
2012:1
(K3) Ej
reviderat

AllTele
IFRS
Ej
reviderat

Finansieringsrelaterade
justeringar3)

Förvärvsrelaterade
justeringar

Emissionsrelaterade
justeringar

4)

5)

Proformabalansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Andra immateriella
anläggningstillgångar

157 150

6 755

-

75 000

-

238 905

Goodwill
Materiella
anläggningstillgångar

69 799

0

-

94 580

-

164 379

11 658

788

-

-

-

12 446

Uppskjuten skattefordran
Övriga finansiella
anläggningstillgångar

10 013

-

-

-

-

10 013

11 332

383

163 200

-163 200

-

11 715

6 955

249

-

-

-

7 204

46 709

5 200

-

-

-

51 909

6 925

2 446

-

-

-

9 371

34 486

5 201

-

-

-

39 687

7 473

33 064

-13 200

-

27 337

362 500

54 086

150 000

6 380

0

572 966

166 645

10 120

100 000

-10 120

-825

265 820

2 551

-

-

-

-

2 551

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Långfristig del av lån
skulder

-

1 438

-

16 500

-

17 938

27 475

369

50 000

-

-

77 844

Kortfristig del av lång
skuld

12 211

850

-

-

-

13 061

87 418

10 646

-

-

-

98 064

10 892

5 755

-

-

-

16 647

55 308

24 908

-

-

825

81 041

362 500

54 086

150 000

6 380

0

572 966

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
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Noter till proformaredovisningen
Not 1
Nyupplåning om 50 MSEK löper enligt låneavtal med en löptid på 4 år och
rörlig ränta baserad på Stibor 3 månader samt, då Stibor är noll eller positiv,
ett räntepåslag om 3,7 procent. Då Stibor är negativ uppgår räntan till 3,7
procent. För perioden ger det en räntesats om 3,7 procent och därmed 1,388
MSEK i ökade räntekostnader. Justeringen är bestående.
Not 2 och 4
I förvärvet av T3 förvärvas nettotillgångar om 10,1 MSEK, vilket elimineras i
proformabalansräkningen. Resterande del av köpeskillingen om 163,2 MSEK
fördelas enligt den preliminära förvärvsanalysen med 75 MSEK på övervärde i
kundkontrakt och 94,6 MSEK som goodwill. En uppskjuten skatteskuld om 16,5
MSEK redovisas för övervärdet på kundkontrakt. Churn rate bedöms uppgå till
ca 13 procent, vilket ger en avskrivning på 7,5 år på kundkontrakt.
Avskrivningen för perioden, 1 januari – 30 september, uppgår därmed till 7,5
MSEK. Justeringen är bestående.
Preliminär förvärvsanalys (KSEK)

163 200 Köpeskilling
-10 120 Nettotillgångar T3
153 080 Övervärde

Allokering övervärde (KSEK)
75 000 Kundkontrakt
Uppskjuten skatteskuld
-16 500 kundkontrakt
94 580 Goodwill
153 080 Övervärde

Not 3
Förvärv av T3 finansieras delvis kontant 13,2 MSEK och delvis genom ny
upplåning om 50 MSEK och resterande del med 6 153 846 nyemitterade aktier
i AllTele, motsvarande ca 100 MSEK enligt överlåtelseavtal.

B.9
B.10

B.11

Resultatprognos
Revisions
anmärkningar
Rörelsekapital

Not 5
Emissionskostnader för nyemission uppgår till 0,825 MSEK och redovisas
direkt mot eget kapital.
Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av
förväntat resultat.
Ej tillämplig. Inga anmärkningar finns för räkenskapsåren 2014 och 2015,
varken avseende AllTele eller Telecom3 AB.
Ej tillämplig. Befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven
under kommande tolvmånadersperiod.
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Avsnitt C – Information om de värdepapper som erbjuds
C.1

Aktieslag

C.2
C.3

Valuta
Antal aktier och
nominellt värde

C.4

Rättigheter
avseende
aktierna

C.5

Aktiernas
överlåtbarhet

C.6

Upptagande till
handel

C.7

Utdelningspolicy

Nyemissionen omfattar aktier av serie A i AllTele. Aktierna som
kommer upptas till handel har ISIN-kod SE0001625534.
Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).
Bolagets registrerade aktiekapital uppgick vid tidpunkten för
Prospektets avgivande (ej inkluderat Nyemissionen) till 5 340 719,40
SEK, fördelat på 26 703 597 aktier av serie A och 0 aktier av serie B,
envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK
Varje A-aktie i AllTele berättigar till en röst vid bolagsstämma och
varje B-aktie berättigar till en tiondels röst. För närvarande är samtliga
utestående aktier i Bolaget A-aktier och inga B-aktier finns utgivna.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya
aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev har aktieägarna
företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut
äger. Det finns dock inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som
begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna i
aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller
konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till
eventuellt överskott vid likvidation. De nyemitterade aktierna medför
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB.
Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i
Bolaget. Däremot är vissa aktier föremål för lock up.
De tidigare ägarna av T3, On Top of it AB, Wilderness Consulting AB,
Anderhed Invest AB och Johan Hellström Invest AB, har i
aktieöverlåtelseavtalet avseende Förvärvet förbundit sig att inte sälja
de vederlagsaktier som erhölls som ersättning för förvärvet under en
period om sex månader. Försäljning får dock ske för att ersätta
Bolaget vid ett eventuellt garantibrott från säljarnas sida under
aktieöverlåtelseavtalet.
Aktierna i AllTele är, och de nyemitterade aktierna av serie A kommer
att bli, föremål för handel på Nasdaq Stockholm. Handel med de nya Aaktierna kommer att inledas efter att Nyemissionen har registrerats av
Bolagsverket, vilket beräknas ske runt den 5 januari 2017.
AllTeles utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en
direktavkastning som minst motsvarar eller är högre än genomsnittet
för jämförbara bolag i telekombranschen handlade på reglerade eller
oreglerade svenska marknadsplatser. Utdelningen ska dock alltid vara
väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.
Utdelningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid varje
tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte hindrar
bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar
strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och
genom förvärv.
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Avsnitt D – Risker
D.1

Huvudsakliga
risker avseende
Bolaget och
branschen

Det finns ett antal faktorer som påverkar och som kan komma att
påverka verksamheten i AllTele. Nedan lämnas en översiktlig
redogörelse utan inbördes rangordning för central information
angående riskfaktorer som AllTeles styrelse har bedömt kan komma
att ha betydelse för AllTele eller för en investering i AllTeles aktie:
Beroende av partners och underleverantörer
AllTele har avtal med flera partners och underleverantörer som
Bolaget är beroende av för att generera intäkter. En väsentlig andel av
Bolagets intäkter härrör från tjänster som erbjuds via stads- eller
regionnätägare. Avtal med dessa nätägare är därför av stor betydelse
för Bolagets intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra
förändringar med stads- och regionnätägare eller andra viktiga
samarbetspartner kan få en negativ inverkan på AllTeles verksamhet,
resultat och finansiella ställning.
Tekniska risker
AllTeles verksamhet är beroende av kundernas tillgång till kvalitativ
infrastruktur för sin kommunikation, det vill säga telefon- och
internetuppkoppling. För att kunderna ska få tillgång till Bolagets
tjänster krävs att de bakomliggande tekniska systemen som
tillhandahålls av Bolagets leverantörer och partners fungerar. För de
tjänster som levereras genom stads- eller regionnätägare krävs dessutom att kunderna har tillgång till dessa nät.
Under den tid som en länk i informationsöverföringen i det allmänna
tele- och IP-nätet, annan operatörs nät eller i Bolagets egna system
inte fungerar kan en eller flera av kunderna, helt eller delvis, inte nyttja
Bolagets tjänster. Det innebär att AllTele under denna tid inte erhåller
intäkter från berörda kunder. Vidare finns det risk att Bolaget drabbas
av minskat förtroende och uppsägningar av kundavtal till följd av
upprepade driftstörningar. Driftstörningar eller andra tekniska
systemfel kan därmed påverka Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning negativt.
Övriga IT-risker
AllTeles kunddatabas är en mycket viktig tillgång för Bolaget varför ett
otillbörligt intrång, som skulle skada, förvanska eller förstöra väsentlig
data, skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning samt allvarligt skada kundernas
förtroende för Bolaget
Nyckelpersoner
Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av
förmågan att behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade
medarbetare med specifik kompetens. Förlusten av ett betydande
antal av dessa personer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och
förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt. Det finns
även personer i styrelsen som medverkat i bildandet av Bolaget och
som även är större ägare i Bolaget. Konkurrensen om kompetenta
medarbetare inom telekommunikationsbranschen är hög och kan
komma att öka ytterligare i framtiden, varför det kan uppstå
svårigheter att ersätta kompetent personal på kort sikt. Skulle någon
av dessa nyckelpersoner lämna Bolaget, eller om Bolaget skulle
misslyckas med att behålla personal och viktiga personer i övrigt,
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skulle detta kunna få en negativ inverkan på AllTeles verksamhet,
resultat och finansiella ställning.
Teknisk utveckling
AllTele är till stor del verksamt på marknaden för telefoni- och
bredbandstjänster varav en väsentlig del av intäkterna utgörs av IPtelefoni. IP-telefoni har funnits som etablerad tjänst och teknik på
marknaden under ett antal år, men är fortfarande att betrakta som en
ung teknik. Det finns en risk att marknaden i framtiden kan komma att
utvecklas mot andra tekniker samtidigt som eventuella förseningar i
AllTeles utvecklingsarbete eller oförmåga att följa med i den tekniska
utvecklingen skulle kunna innebära reducerad eller förlorad
konkurrenskraft för Bolaget, vilket i sin tur skulle kunna leda till att
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas
negativt.
Konkurrens
Konkurrensen från bolag vars verksamhet direkt eller indirekt har
samma typ av målgrupp har under de senaste åren intensifierats. Det
pågår samtidigt en konsolidering där större teleoperatörer förvärvat
ett antal mindre bolag. Operatörerna blir således större och har
betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande
än AllTele. Om Bolaget skulle utsättas för ökad konkurrens eller förlora
marknadsandelar skulle detta kunna få negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Skatter
AllTele har tidigare bedrivit verksamhet i enlighet med sådana länders
tolkning av gällande lagar, regler och domstolspraxis liksom
skattemyndighetens administrativa praxis. Det finns en risk att
skattemyndigheten kan komma att göra andra bedömningar i något
avseende och att AllTeles tidigare och nuvarande skattesituation kan
komma att förändras till följd av skattemyndighetens beslut. Detta
tillsammans med revidering av dels skattelagstiftningen, eventuellt
med retroaktiv effekt, dels tolkningen av densamma, kan komma att få
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
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D.3

Huvudsakliga
risker avseende
de värdepapper
som erbjuds

De huvudsakliga riskerna relaterade till AllTeles aktie är:
Likviditetsrisker
Även om aktierna upptas till handel på en reglerad marknad, finns det
en risk att aktiv handel i aktierna inte uppstår. Skulle en likvid marknad
utvecklas vid en viss tidpunkt, finns det dock alltid en risk att en sådan
marknad inte består. Till följd av detta kan en aktieägare inte alltid ha
möjlighet att sälja sina värdepapper vid önskat tillfälle eller tvingas
sälja värdepappret till ett pris som motsvarar en avkastning liknande
en investering på en aktiv och funktionell andrahandsmarknad.
Avsaknad av likviditet på marknaden kan ha en negativ effekt på
marknadsvärdet för aktierna. Dessutom kan transaktionskostnaderna
på andahandsmarknaden vara höga. Aktieägare kan därför sakna
möjlighet att sälja sina värdepapper på ett smidigt sätt eller till ett pris
som ger dem avkastning jämförbar med liknande investeringar som
finns tillgängliga på en utvecklad andrahandsmarknad. Förvärvet av
aktier är således endast anpassat för investerare som har möjlighet att
bära riskerna som är förenade med avsaknad av likviditet, samt
finansiella och övriga risker förknippade med en investering i aktier.
Det bör också noteras att det under vissa angivna perioder kan vara
svårt eller omöjligt att sälja aktien (antingen överhuvudtaget eller på
skäliga villkor) på grund av ex stora prisfluktuationer eller marknadsoch handelsbegränsningar som åläggs marknaden i slutet av vissa
perioder.
Volatilt marknadspris
Marknadspriset på aktier kan vara föremål för väsentliga fluktuationer
till följd av faktiska eller förväntade variationer i Bolagets
rörelseintäkter samt variationer hos konkurrenter, negativ
verksamhetsutveckling, förändringar i finansiella prognoser av
värdepappersanalytiker, den faktiska eller förväntade försäljningen av
ett stort antal aktier samt övriga faktorer. Dessutom har den globala
finansiella marknaden upplevt väsentliga pris- och volymfluktuationer
under de senaste åren, vilket, om det upprepas, kan påverka
marknadsvärdet på aktierna negativt utan att det kan härledas till
Koncernens rörelseintäkter, finansiella ställning eller mål.
Framtida erbjudanden
I framtiden kan AllTele försöka anskaffa kapital genom att erbjuda
aktier, preferensaktier, övriga aktierelaterade värdepapper och
skuldinstrument. Ytterligare värdepapperserbjudanden kan medföra
utspädning av den ekonomiska och röstmässiga rätten för AllTeles
befintliga aktieägare och/eller reducera marknadspriset på aktierna.
Om preferensaktier emitteras har dessa företrädesrätt till utdelning
vilket kan begränsa AllTeles förmåga att betala utdelning till
stamaktieägare, vilket kan påverka marknadspriset på aktierna
negativt. Aktieägaren bär risken för eventuella framtida erbjudanden
som kan komma att reducera marknadsvärdet på aktierna, begränsa
utdelningsmöjligheten och späda ut ägandet i AllTele.
Utdelningar
Storleken på en eventuell framtida utdelning till AllTeles aktieägare
beror på många faktorer, t ex Bolagets framtida vinst, finansiella
ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, investeringskostnader
och andra faktorer. Det finns en risk att AllTeles aktieägare inte
kommer att besluta om utdelning i framtiden eller att Bolaget inte
kommer att ha tillräckligt med utdelningsbara medel för att lämna
utdelning.
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Avsnitt E – Information om Erbjudandet
E.1

E.2a

Emissionsbelopp
och kostnader
relaterade till
Erbjudandet
Bakgrund och
motiv till
Erbjudandet

Bolagets kostnader hänförliga till upptagande till handel av aktierna på
Nasdaq Stockholm beräknas uppgå till ca 0,825 MSEK.

AllTele levererar fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt
kabel- och bredbands-TV till privatkunder under varumärkena AllTele
och Universal Telecom. Bolaget levererar fasta och mobila telefonioch bredbandstjänster till företag. Tjänsterna är paketerade och
levererade med fokus på enkelhet, högklassig service och funktion.
AllTele träffade den 18 november 2016 avtal om förvärv av samtliga
aktier i bredbands- och telekomoperatören Telecom3 AB, inkluderande
bl a det rörelsedrivande helägda dotterbolaget Telecom3 Sverige AB.
Genom Förvärvet tillförs AllTele mer än 60 000 fiberanslutna
bredbandskunder som tillsammans abonnerar på mer än 65 000
intäktsbringande tjänster (RGU). Efter Förvärvet kommer AllTele att
leverera högkvalitativa bredbandstjänster till mer än 180 000
fiberanslutna bredbandskunder i tillägg till de ca 16 000 kunder som
sedan tidigare är anslutna över kopparnätet (ADSL). Kunderna som är
anslutna genom fiber i öppna stadsnät samt till fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar i slutna nät kompletterar AllTeles befintliga
verksamhet.
Genom Förvärvet utökar AllTele sitt befintliga företagserbjudande med
T3s hosting- cloud- och co-locationtjänster. Ett område som AllTele
bedömer ha goda tillväxtmöjligheter, särskilt med beaktande av de
möjligheter som finns till korsförsäljning till AllTeles befintliga
företagskunder.
T3, med ursprung från Vindeln i Västerbotten, bildades 2002 och
verksamheten har i allt väsentligt vuxit organiskt och har haft en
accelererad tillväxt under de senaste fem åren. T3 har av Dagens
Industri utsetts till årets Gasell tre år i rad, 2012 – 2014 och nu senast
till Superföretag 2016 av Veckans Affärer. T3s omsättning har under
de senaste fem åren ökat med i genomsnitt mer än 25 procent och
bolaget förväntas under 2016 att nå en omsättning om mer än 170
MSEK med en förväntad EBITDA på ca 18 MSEK.
T3 har en mycket väl sammansatt och fungerande drifts- och
säljverksamhet koncentrerad till Umeå med ca 60 anställda som efter
genomfört förvärv kommer att aktivt bidra till AllTeles målsättning om
en 20-procentig årlig tillväxt inom fiberbaserade tjänster. Den
gemensamma verksamheten kommer att kunna dra fördel av
synergivinster inom flera områden, bl a avseende operationella
driftskostnader om försiktigtvis ca 10 MSEK.
Köpeskillingen uppgår till 163,2 MSEK varav 50 MSEK genom lån och
13,2 MSEK kontant (50 MSEK vid tillträdet och 13,2 MSEK senast den
28 februari 2017). Resterande del betalas med 6 153 846
nyemitterade aktier i AllTele till en kurs per aktie motsvarande 16,25
SEK att tecknas och tilldelas i samband med tillträdet. Köpeskillingen
har beräknats på kassa- och skuldfri basis. Den förvärvade koncernen
tillför dessutom, utöver normalt rörelsekapital, även en nettokassa om
ca 25 MSEK. På extra bolagsstämma i AllTele den 14 december 2016
beslutades att godkänna Förvärvet av T3 samt om nyemission om
vederlagsaktierna. Tillträde är planerat att ske den 30 december 2016.
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E.3

E.4

E.5

Villkor i
sammandrag för
Erbjudandet
Intressen och
eventuella
intressekonflikter
Säljare av
värdepapper och
avtal om lock up

E.6

Utspädningseffekt

E.7

Kostnader som
åläggs
investerare

Detta Prospekt har upprättats för att möjliggöra upptagande till handel
av de aktier som emitterades i samband med Förvärvet. Eftersom
antalet emitterade aktier översteg tio procent av det totala antalet
utestående aktier i Bolaget medför det en skyldighet att upprätta
prospekt enligt 2 kap 1 § (1991:980) om handel med finansiella
instrument.
Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande.

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande.

De tidigare ägarna av T3, On Top of it AB, Wilderness Consulting AB,
Anderhed Invest AB och Johan Hellström Invest AB, har i
aktieöverlåtelseavtalet avseende Förvärvet förbundit sig att inte sälja
de vederlagsaktier som erhölls som ersättning för förvärvet under en
period om sex månader. Försäljning får dock ske för att ersätta
Bolaget vid ett eventuellt garantibrott från säljarnas sida under
aktieöverlåtelseavtalet
Nyemissionen kommer att medföra att antalet aktier ökar från 26 703
597 aktier till 32 857 443 aktier, en ökning på ca 23,05 procent.
Ökningen av antalet aktier motsvarar en utspädningseffekt på ca 18,73
procent.
Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande.
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Riskfaktorer
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför AllTeles kontroll,
liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma
att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket
kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller
delar av sitt investerade kapital. Avsnittet nedan gör inte anspråk på att vara fullständigt.
Även andra risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Bolaget eller som för
närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Ordningsföljden i riskbeskrivningen är
inte sammanställd efter betydelse och den är inte avsedd att rangordna sannolikheten för att
de olika omständigheterna skulle kunna inträffa och ger heller ingen indikation på hur stor
inverkan riskerna skulle kunna ha på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller
aktiekurs.
Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det viktigt att beakta och bedöma dessa
riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i AllTele
uppmanas därför att, utöver den information som ges i Prospektet, göra sin egen bedömning
av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida
utvecklingen.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Beroende av partners och underleverantörer
AllTele har avtal med flera partners och underleverantörer som Bolaget är beroende av för
att generera intäkter. En väsentlig andel av Bolagets intäkter härrör från tjänster som
erbjuds via stads- eller regionnätägare. Avtal med dessa nätägare är därför av stor
betydelse för Bolagets intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra förändringar
med stads- och regionnätägare eller andra viktiga samarbetspartner kan få en negativ
inverkan på AllTeles verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tekniska risker
AllTeles verksamhet är beroende av kundernas tillgång till kvalitativ infrastruktur för sin
kommunikation, det vill säga telefon- och internetuppkoppling. För att kunderna ska få
tillgång till Bolagets tjänster krävs att de bakomliggande tekniska systemen som
tillhandahålls av Bolagets leverantörer och partners fungerar. För de tjänster som
levereras genom stads- eller regionnätägare krävs dessutom att kunderna har tillgång till
dessa nät.
Under den tid som en länk i informationsöverföringen i det allmänna tele- och IP-nätet,
annan operatörs nät eller i Bolagets egna system inte fungerar kan en eller flera av
kunderna, helt eller delvis, inte nyttja Bolagets tjänster. Det innebär att AllTele under
denna tid inte erhåller intäkter från berörda kunder. Vidare finns det risk att Bolaget
drabbas av minskat förtroende och uppsägningar av kundavtal till följd av upprepade
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driftstörningar. Driftstörningar eller andra tekniska systemfel kan därmed påverka
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Övriga IT-risker
AllTeles kunddatabas är en mycket viktig tillgång för Bolaget varför ett otillbörligt intrång,
som skulle skada, förvanska eller förstöra väsentlig data, skulle kunna få negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt allvarligt
skada kundernas förtroende för Bolaget.

Nyckelpersoner
Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att behålla,
utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbetare med specifik kompetens. Förlusten av
ett betydande antal av dessa personer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och
förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt. Det finns även personer i
styrelsen som medverkat i bildandet av Bolaget och som även är större ägare i Bolaget.
Konkurrensen om kompetenta medarbetare inom telekommunikationsbranschen är hög
och kan komma att öka ytterligare i framtiden, varför det kan uppstå svårigheter att
ersätta kompetent personal på kort sikt. Skulle någon av dessa nyckelpersoner lämna
Bolaget, eller om Bolaget skulle misslyckas med att behålla personal och viktiga personer i
övrigt, skulle detta kunna få en negativ inverkan på AllTeles verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

Teknisk utveckling
AllTele är till stor del verksamt på marknaden för telefoni- och bredbandstjänster varav en
väsentlig del av intäkterna utgörs av IP-telefoni. IP-telefoni har funnits som etablerad
tjänst och teknik på marknaden under ett antal år, men är fortfarande att betrakta som en
ung teknik. Det finns en risk att marknaden i framtiden kan komma att utvecklas mot andra
tekniker samtidigt som eventuella förseningar i AllTeles utvecklingsarbete eller oförmåga
att följa med i den tekniska utvecklingen skulle kunna innebära reducerad eller förlorad
konkurrenskraft för Bolaget, vilket i sin tur skulle kunna leda till att Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Konkurrens
AllTele är verksamt på marknaden för telefoni- och bredbandstjänster. Konkurrensen på
denna marknad är hård och utgörs av många mindre och medelstora operatörer, samt ett
mindre antal stora operatörer. Konkurrensen från bolag vars verksamhet direkt eller
indirekt har samma typ av målgrupp har under de senaste åren intensifierats. Det pågår
samtidigt en konsolidering där större teleoperatörer förvärvat ett antal mindre bolag.
Operatörerna blir således större och har betydligt större finansiella och industriella
resurser till sitt förfogande än AllTele. Om Bolaget skulle utsättas för ökad konkurrens eller
förlora marknadsandelar skulle detta kunna få negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning.
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Politiska och legala risker
Marknaden för telekommunikation regleras i Sverige av Post- och telestyrelsen (PTS). PTS
utövar tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation, postlagen, lag om radio- och
terminalutrustning samt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Tillsynen syftar till
att kontrollera om tillsynsobjekten efterlever lagar, förordningar, föreskrifter och beslut.
Operatörer och andra aktörer som erbjuder någon form av elektronisk kommunikation, t ex
telefoni, IP-telefoni (Voice over IP, VoIP) och bredband, omfattas av tillsyn av PTS och kan
därmed föreläggas av PTS att vidta vissa åtgärder. PTS har även möjlighet att förelägga
vite mot tillsynsobjekten.
Skulle Bolaget inte följa föreskrifter från PTS kan det få förelägganden från PTS att
genomföra förändringar i verksamheten. PTS kan genom sina beslut även påverka operatörernas s k samtrafikavgifter vilket i sin tur direkt påverkar AllTeles kostnader för att
terminera trafik i andra operatörers nät. PTS beslut kan senare överklagas av parterna.
Detta innebär att förutsägbarheten avseende samtrafikavgifter är svår och att en
osäkerhet finns avseende AllTeles kostnader för samtrafik. Om AllTele inte följer
föreskrifter och regler kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
AllTele följer Lag om elektronisk kommunikation (2003:389) som bl a reglerar operatörers
skyldighet att under föreskriven tid lagra samt löpande radera trafikuppgifter. För IPtelefoni och bredbandstjänster krävs inga särskilda tillstånd från PTS. Det finns inga
garantier att regelverket som tillämpas av PTS avseende licenser och tillstånd inte kan
komma att förändras. Nya lagar inom telekomområdet kan i framtiden innebära att
Bolaget förväntas bära kostnader för att följa lagen. Nya lagar, regler eller andra
föreskrifter skulle därmed kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning negativt.

Tvister
AllTele kan från tid till annan bli inblandat i tvister inom ramen för den normala
affärsverksamheten och riskerar, likt andra aktörer på Bolagets marknad, att bli föremål
för rättsliga krav från kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra marknadsaktörer.
Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse
betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader. Vidare kan utgången av
komplicerade tvister vara svår att förutse och värdera. Tvister skulle därför kunna inverka
negativt på AllTeles verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Framtida och pågående förvärv
Bolaget utvärderar löpande möjliga förvärv med potential att ha en positiv inverkan på
Bolagets utveckling. Förvärvsrisker inkluderar bl a motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska
risker och legala risker. Såväl teknisk som organisatorisk integration av förvärvade
verksamheter kan orsaka problem och riskera att förflytta fokus från Bolagets ursprungliga
verksamhet. Risk i samband med förvärv av kundstockar består huvudsakligen av minskade
intäkter till följd av ökad churn samt tekniska risker i samband med överföring av
driftsansvar, fakturering med mera. Dessa typer av risker skulle kunna påverka Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.
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Valutakursförändringar
Valutarisk avser risken för att fluktuerande valutakurser får negativ effekt på Bolagets
resultaträkning, balansräkning eller kassaflöde. Bolaget utsätts för valutaexponering då
vissa tjänsteinköp sker från utländska leverantörer. Det finns en risk att Bolagets rutiner
för hantering av dessa risker inte är tillräckliga eller ger önskvärt resultat. En oförmåga att
hantera dessa risker skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

Skatter
AllTele har tidigare bedrivit verksamhet i enlighet med sådana länders tolkning av gällande
lagar, regler och domstolspraxis liksom skattemyndighetens administrativa praxis. Det
finns en risk att skattemyndigheten kan komma att göra andra bedömningar i något
avseende och att AllTeles tidigare och nuvarande skattesituation kan komma att förändras
till följd av skattemyndighetens beslut. Detta tillsammans med revidering av dels
skattelagstiftningen, eventuellt med retroaktiv effekt, dels tolkningen av densamma,
komma att få negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ränterisker
AllTele hade per den 30 september 2016 räntebärande skulder om 39,7 MSEK som avser
skulder till kreditinstitut i form av banklån och som löper med rörlig ränta. Eventuella
räntehöjningar skulle öka Bolagets finansiella kostnader såvitt avser skulder med rörlig
ränta samt öka kostnaden för refinansiering av de befintliga skulderna och upptagande av
nya lån och därmed påverka AllTeles verksamhet, resultat och finansiella ställning
negativt.

Risker relaterade till aktien
Likviditetsrisker
Även om aktierna upptas till handel på en reglerad marknad, finns det en risk att aktiv
handel i aktierna inte uppstår. Skulle en likvid marknad utvecklas vid en viss tidpunkt, finns
det dock alltid en risk att en sådan marknad inte består. Till följd av detta kan en
aktieägare inte alltid ha möjlighet att sälja sina värdepapper vid önskat tillfälle eller
tvingas sälja värdepappret till ett pris som motsvarar en avkastning liknande en investering
på en aktiv och funktionell andrahandsmarknad. Avsaknad av likviditet på marknaden kan
ha en negativ effekt på marknadsvärdet för aktierna. Dessutom kan
transaktionskostnaderna på andahandsmarknaden vara höga. Aktieägare kan därför sakna
möjlighet att sälja sina värdepapper på ett smidigt sätt eller till ett pris som ger dem
avkastning jämförbar med liknande investeringar som finns tillgängliga på en utvecklad
andrahandsmarknad. Förvärvet av aktier är således endast anpassat för investerare som
har möjlighet att bära riskerna som är förenade med avsaknad av likviditet, samt
finansiella och övriga risker förknippade med en investering i aktier.
Det bör också noteras att det under vissa angivna perioder kan vara svårt eller omöjligt att
sälja aktien (antingen överhuvudtaget eller på skäliga villkor) på grund av ex stora

Sida 24 av 94

prisfluktuationer eller marknads- och handelsbegränsningar som åläggs marknaden i slutet
av vissa perioder.

Volatilt marknadspris
Marknadspriset på aktier kan vara föremål för väsentliga fluktuationer till följd av faktiska
eller förväntade variationer i Bolagets rörelseintäkter samt variationer hos konkurrenter,
negativ verksamhetsutveckling, förändringar i finansiella prognoser av
värdepappersanalytiker, den faktiska eller förväntade försäljningen av ett stort antal aktier
samt övriga faktorer. Dessutom har den globala finansiella marknaden upplevt väsentliga
pris- och volymfluktuationer under de senaste åren, vilket, om det upprepas, kan påverka
marknadsvärdet på aktierna negativt utan att det kan härledas till Koncernens
rörelseintäkter, finansiella ställning eller mål.

Framtida erbjudanden
I framtiden kan AllTele försöka anskaffa kapital genom att erbjuda aktier, preferensaktier,
övriga aktierelaterade värdepapper och skuldinstrument. Ytterligare
värdepapperserbjudanden kan medföra utspädning av den ekonomiska och röstmässiga
rätten för AllTeles befintliga aktieägare och/eller reducera marknadspriset på aktierna. Om
preferensaktier emitteras har dessa företrädesrätt till utdelning vilket kan begränsa
AllTeles förmåga att betala utdelning till stamaktieägare, vilket kan påverka
marknadspriset på aktierna negativt. Aktieägaren bär risken för eventuella framtida
erbjudanden som kan komma att reducera marknadsvärdet på aktierna, begränsa
utdelningsmöjligheten och späda ut ägandet i AllTele.

Utdelningar
Storleken på en eventuell framtida utdelning till AllTeles aktieägare beror på många
faktorer, t ex Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av
rörelsekapital, investeringskostnader och andra faktorer. Det finns en risk att AllTeles
aktieägare inte kommer att besluta om utdelning i framtiden eller att Bolaget inte kommer
att ha tillräckligt med utdelningsbara medel för att lämna utdelning.

Valutadifferenser
Aktierna kommer att vara denominerade i SEK och eventuella utdelningar kommer att
betalas ut i SEK. Detta innebär att aktieägare utanför Sverige kan få en negativ effekt på
värdet av sitt aktieinnehav och sina utdelningar när dessa omvandlas till andra valutor för
det fall att den svenska kronan minskar i värde i förhållande till den aktuella valutan.

Överlåtelsebegränsningar
Aktierna har inte, och kommer heller inte att, registreras i enlighet med Securities Act eller
någon annan statlig amerikansk värdepapperslag. En aktieägare kan, med vissa undantag,
inte erbjuda sina aktier till försäljning i USA. AllTele har inte åtagit sig att registrera
aktierna i enlighet med Securities Act eller någon annan statlig amerikansk
värdepapperslag för att ett eventuellt framtida utbyteserbjudande av aktierna ska kunna
effektueras. AllTele har inte heller registrerat aktierna enligt något annat lands
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värdepapperslag. Det är aktieägarens skyldighet att garantera att erbjudande eller
försäljning av aktier uppfyller samtliga tillämpliga värdepapperslagar.
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Bakgrund och motiv
AllTele levererar fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt kabel- och
bredbands-TV till privatkunder under varumärkena AllTele och Universal Telecom. Bolaget
levererar fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Tjänsterna är
paketerade och levererade med fokus på enkelhet, högklassig service och funktion.
AllTele träffade den 18 november 2016 avtal om förvärv av samtliga aktier i bredbandsoch telekomoperatören Telecom3 AB, inkluderande bl a det rörelsedrivande helägda
dotterbolaget Telecom3 Sverige AB. Genom Förvärvet tillförs AllTele mer än 60 000
fiberanslutna bredbandskunder som tillsammans abonnerar på mer än 65 000
intäktsbringande tjänster (RGU). Efter Förvärvet kommer AllTele att leverera högkvalitativa
bredbandstjänster till mer än 180 000 fiberanslutna bredbandskunder i tillägg till de ca
16 000 kunder som sedan tidigare är anslutna över kopparnätet (ADSL). Kunderna som är
anslutna genom fiber i öppna stadsnät samt till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
i slutna nät kompletterar AllTeles befintliga verksamhet.
Genom Förvärvet utökar AllTele sitt befintliga företagserbjudande med T3s hosting- cloudoch co-locationtjänster. Ett område som AllTele bedömer ha goda tillväxtmöjligheter,
särskilt med beaktande av de möjligheter som finns till korsförsäljning till AllTeles
befintliga företagskunder.
T3, med ursprung från Vindeln i Västerbotten, bildades 2002 och verksamheten har i allt
väsentligt vuxit organiskt och har haft en accelererad tillväxt under de senaste fem åren.
T3 har av Dagens Industri utsetts till årets Gasell tre år i rad, 2012 – 2014 och nu senast till
Superföretag 2016 av Veckans Affärer. T3s omsättning har under de senaste fem åren ökat
med i genomsnitt mer än 25 procent och bolaget förväntas under 2016 att nå en
omsättning om mer än 170 MSEK med en förväntad EBITDA på ca 18 MSEK.
T3 har en mycket väl sammansatt och fungerande drifts- och säljverksamhet koncentrerad
till Umeå med ca 60 anställda som efter genomfört förvärv kommer att aktivt bidra till
AllTeles målsättning om en 20-procentig årlig tillväxt inom fiberbaserad tjänster. Den
gemensamma verksamheten kommer att kunna dra fördel av synergivinster inom flera
områden, bl a avseende operationella driftskostnader om försiktigtvis ca 10 MSEK.
Köpeskillingen uppgår till 163,2 MSEK varav 50 MSEK genom lån och 13,2 MSEK kontant
(50 MSEK vid tillträdet och 13,2 MSEK senast den 28 februari 2017). Resterande del
betalas med 6 153 846 nyemitterade aktier i AllTele till en kurs per aktie motsvarande
16,25 SEK att tecknas och tilldelas i samband med tillträdet. Köpeskillingen har beräknats
på kassa- och skuldfri basis. Den förvärvade koncernen tillför dessutom, utöver normalt
rörelsekapital, även en nettokassa om ca 25 MSEK. På extra bolagsstämma i AllTele den 14
december 2016 beslutades att godkänna Förvärvet av T3 samt om nyemission om
vederlagsaktierna. Tillträde är planerat att ske den 30 december 2016.
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Detta Prospekt har upprättats för att möjliggöra upptagande till handel av de aktier som
emitterades i samband med Förvärvet. Eftersom antalet emitterade aktier översteg tio
procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget medför det en skyldighet att
upprätta prospekt enligt 2 kap 1 § (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Styrelsen för AllTele är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för
AllTele har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting
är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 28 december 2016
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
Styrelsen

Sida 28 av 94

Beskrivning av T3
Historik
T3 grundades år 2002 i det lilla samhället Vindeln i Västerbottens inland som ett
dotterbolag till datadriftsleverantören The IT-Norr Group AB. IT-Norr hade vid tillfället varit
en aktiv datadriftsleverantör på svenska marknaden sedan 1997 med 3 000
företagskunder. Men redan efter några år hade T3 växt sig större än moderbolaget och
2008 fusionerades bolagen till ett företag som var bättre rustat att möta den växande
konkurrensen på marknaden. Koncernen består av Telecom3 AB med det helägda
dotterbolaget Telecom3 Sverige AB.
T3 har visat på en stark omsättningsökning under de senaste åren. År 2010 omsatte
företaget 44,5 MSEK, år 2014 106,7 MSEK, år 2015 133 MSEK och för 2016 beräknas
omsättningen uppgå till 170 MSEK.
Omsättningstillväxten har främst drivits av en fortsatt stark efterfrågan av
bredbandsprodukter. Bolagets fokus under året har varit ökad organisk tillväxt under
fortsatt god lönsamhet, framför allt genom en fortsatt effektivisering av den interna
organisationen men också vidareutveckling av verktyg för affärsuppföljning och
kostnadseffektivisering.

Verksamhet
T3 är en nationell telekomoperatör som bedriver försäljning av bredbandsanslutningar via
fiber, stadsnät och ADSL-plattform samt IP-telefoni till såväl privat- som företagskunder.
Utöver detta tillhandahålls driftstjänster såsom webbhotell, virtuella servrar och colocation till främst företagsmarknaden.
Företaget har idag drygt 60 000 kunder fördelat på över 165 stadsnät från Ystad i söder
till Kiruna i norr. Utöver bredband via stadsnät levererar T3 även serverdriftslösningar till
företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare samt tilläggstjänster för både
konsumenter och företag. Huvudkontoret finns i Umeå där T3 idag har 60 anställda.
På huvudkontoret i Umeå återfinns de centrala delarna av företaget, däribland ledning,
nätdrift, teknik, supportorganisation, marknad, försäljning. Via säljkontor i Luleå når
företaget övriga delar av Sverige.

Erbjudande
Det är Bolagets uppfattning att T3 har en stark position på den svenska
bredbandsmarknaden och att T3 är en av de största leverantörerna av fast bredband i
flertalet norrländska städer. Produktportföljen växer kontinuerligt och består i huvudsak av
lösningar för: kapacitetstjänster, internetaccess (bredband) på dedikerad fiber, stadsnät,
xDSL och mobila nät samt IP-telefoni och serverdrift. På senare tid har T3 adderat
lösningar för trådlösa nät (WIFI), IP-VPN, kundspecifik redundans, SLA:er, övervakning,
installation m m.

IP-nät
T3 har ett eget nationellt IP-nät som bygger på den senaste tekniken från bl a Cisco. Nätet
är uppbyggt på tre redundanta ringar med full kapacitet. Södra ringen (Malmö-Stockholm),
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Mellersta ringen (Stockholm-Umeå) och Norra ringen (Umeå-Luleå). IP-nätet har fullt stöd
för IPv6. T3 använder enbart kraftfulla och driftsäkra leverantörer av fiber och våglängder.
IP-nätet producerar internet- och kapacitetstjänster med hög tillgänglighet och ansluter till
samtliga stadsnät i Norrland och ett flertal bynät, fastighetsnät och
bostadsrättsföreningar. Bolagets egen datahall på Umestan i Umeå och premiumkunder
via svartfiber. Även IP-Tv och IP-Telefoni transporteras avbrottsfritt i nätet.

Marknad
T3 är aktiv på samma marknad som AllTele, se avsnittet ”Marknadsöversikt”.
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Utvald finansiell information för T3
Nedanstående utvalda historiska finansiella information i sammandrag för T3 avseende
räkenskapsåren 2014 och 2015 är hämtad från T3s reviderade årsredovisning 2015 vilken är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Den finansiella informationen avseende delårsperioden januari –
september 2016 bygger på ej reviderad finansiell information från T3s affärssystem.

Resultaträkning
Belopp i KSEK

jan – sep 2016

2015

2014

129 427

133 329

106 746

110

273

119

129 537

133 601

106 865

Handelsvaror

-83 844

-86 291

-66 682

Övriga externa kostnader

-11 904

-12 664

-12 791

Personalkostnader

-22 782

-23 460

-18 026

-557

-820

-1 080

-21

-5

0

10 429

10 362

8 286

4 045

3 719

107

14 474

14 081

8 393

-

5 500

-90

14 474

19 581

8 303

-2 896

-3 464

-1 873

11 578

16 117

6 430

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
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Balansräkning
2016-09-30

2015-12-31

2014-12-31

6 755

111

536

Materiella anläggningstillgångar

788

1 130

1 074

Finansiella anläggningstillgångar

383

32 962

33 395

7 926

34 203

35 005

249

277

536

Kortfristiga fordringar

12 848

24 646

16 251

Kassa och bank

33 064

6 705

2 817

Summa omsättningstillgångar

46 160

31 628

19 604

SUMMA TILLGÅNGAR

54 087

65 831

54 609

10 120

18 192

8 075

369

1 163

6 122

1 437

-

-

Summa kortfristiga skulder

42 160

46 476

40 412

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

54 087

65 831

54 609

Belopp i KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital

Summa långfristiga skulder

Summa avsättningar
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Alternativa nyckeltal
T3 använder regelbundet alternativa nyckeltal som ett komplement till de nyckeltal som
generellt utgör god redovisningssed. De alternativa nyckeltalen härleds från T3s
koncernredovisning och är inte mått på finansiella resultat eller likviditet i enlighet med T3s
tillämpade redovisningsprinciper, varför de inte bör betraktas som alternativ till nettoresultat,
rörelseresultat eller andra nyckeltal som härleds i enlighet med T3s tillämpade
redovisningsprinciper. Dessutom bör sådana nyckeltal, såsom T3 definierat dem, inte jämföras
med andra nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Detta beror på
att dessa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och att andra bolag kan räkna fram
dem på ett annat sätt än T3.
jan-sep 2016

2015

2014

129 427

133 329

106 746

EBITDA

10 986

11 182

9 366

Resultat efter finansiella poster

14 473

14 081

8 393

24,1

27,6

14,8

111,2

77,4

90,0

Belopp i KSEK

Nettoomsättning

Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)

Definitioner av alternativa nyckeltal
EBITDA-resultat
Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella
anläggningstillgångar. Bolaget anser att EBITDA är viktigt för att investeraren ska förstå
Bolagets resultat före investeringar i anläggningstillgångar.

Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten
skatt) i procent av balansomslutning. Bolaget anser att det är ett relevant mått då det över
tid ger en bild av hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive
extern finansiering.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Bolaget anser att det är ett
relevant mått då det ger en bild av avkastningen på det egna kapitalet.
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Marknadsöversikt
I detta avsnitt presenteras en översikt av den marknad på vilken AllTele är verksam och de
särskilda marknadsförutsättningar som präglar Bolagets verksamhet. Prospektet innehåller
information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och
beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt
tillgänglig information samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk information. Viss
information avseende den bransch inom vilken AllTeles verksamhet bedrivs, samt Bolagets
ställning i förhållande till dess konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller
information från oberoende tredje part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar
snarare Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från
bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget
konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att
sådan information är användbar för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är
verksamt och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de
fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan
information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några
oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom
tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att
dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och
Bolaget kan inte garantera deras riktighet.
Under 2015 uppgick intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation till
drygt 52,1 miljarder SEK, vilket är ungefär lika mycket som ett år tidigare. De totala
intäkterna på slutkundsmarknaden har legat stabilt på samma nivå under de senaste fem
åren.
Intäkten från fasta samtalstjänster (exklusive intäkter från uppringt internet) sjönk från 8,8
miljarder SEK 2014 till 7,4 miljarder SEK 2015. Detta motsvarar en minskning med 16
procent. Intäkterna från IP-telefoni uppgick till 1,4 miljarder SEK under 2015, vilket är en
liten minskning jämfört med föregående år.
Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade från 28,9 miljarder SEK 2014 till
29,5 miljarder SEK 2015, vilket är en ökning med 2 procent. Intäktsökningen är något lägre
än föregående år. Genomsnittsintäkten per månad från ett mobilabonnemang (inklusive
kontantkort) var 168 SEK 2015, vilket är en ökning med 2 SEK jämfört med föregående år.
De fasta avgifternas andel av de totala intäkterna från mobila samtals- och datatjänster
ökade från 69 till 70 procent mellan de två åren. Detta är en följd av att abonnemang med
rörliga avgifter för samtal, sms, mms och data alltmer har ersatts av abonnemang där
kunderna betalar ett fast pris för en given maxförbrukning.
Intäkterna från fasta bredbandsabonnemang uppgick till 10,4 miljarder SEK under 2015,
vilket är 7 procent mer än 2014, då de uppgick till knappt 9,7 miljarder SEK. Intäkterna
från uppringd anslutning var försumbara. Av intäkterna från fast bredband 2015 stod
fiberabonnemang för 41 procent, xDSL-abonnemang för 40 procent och
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bredbandsabonnemang via kabel-tv för 16 procent. Intäkterna från fiberabonnemang har
ökat med 22 procent och intäkterna från kabel-tv-abonnemang med 16 procent, jämfört
med 2014. Samtidigt minskade intäkterna från xDSL-abonnemang med 5 procent. Under
2015 var den genomsnittliga intäkten per månad från ett fast bredbandsabonnemang 256
SEK, vilket är en ökning med 5 SEK sedan 2014.
Slutkundsintäkter från elektroniska kommunikationstjänster (i miljarder
SEK)
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2015

Telefonabonnemang
Antalet fasta telefonabonnemang minskar kontinuerligt och uppgick till 3,5 miljoner i
december 2015, detta jämfört med de knappt 3,8 miljoner telefonabonnemang som fanns i
december 2014. Inom segmentet är det främst abonnemang genom det traditionella
publika telenätet som tappar marknadsandelar medan IP-telefoni stadigt ökar. IP-telefoni
görs genom anslutning till det IP-nät som operatören själv har kontroll över och har
tjänster och kvaliteter som motsvarar den traditionella PSTN-tekniken. Över 70 procent av
de fasta abonnemangen är privata.
Mobilabonnemangen har fortsatt öka och uppgick den sista december 2015 till 14,8
miljoner, vilket var en ökning med två procent sedan 2014. Av det totala antalet
mobilabonnemang i slutet av december 2015 var 10,7 miljoner kontraktsabonnemang och
4,1 miljoner kontantkort. Andelen kontantkort har sjunkit trendmässigt under det senaste
decenniet men ökade med tre procent under perioden.

Trafik i mobilnäten
Under 2015 skickades 13 miljarder sms från mobiltelefoner, vilket är lika många som
föregående år. Antalet sms per abonnemang och månad uppgick under 2015 till 87 jämfört
med ett år tidigare då antalet var 88. Sms-volymen minskade från 2012 till 2014, men låg
på samma nivå 2015 som 2014. En sannolik anledning till denna minskning var att det
finns ett flertal andra meddelandetjänster som kan fungera som substitut för sms, t ex
Facebook Messenger, iMessage och WhatsApp. En anledning till att sms inte minskar
längre trots alla dessa substitut kan vara att det ingår ”fria” sms i allt fler abonnemang.
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Svenska abonnenters dataanvändning i mobilnäten i Sverige fortsatte att öka och uppgick
till 472 Pbyte, en ökning med 29 procent. Även dataanvändningen i utlandet ökade till 1,1
Pbyte vilket motsvarar en ökning med 75 procent.

TV-abonnemang
Den sista december 2015 låg antalet TV-abonnemang på 4,5 miljoner vilket är lika många
som föregående år. Den enda plattformen som växte var TV via fiber och fiber-LAN, alla
övriga distributionsplattformar är på samma nivå som föregående år eller minskar.
Under 2015 har den genomsnittliga tittartiden på traditionell TV ökat till 155 minuter per
dag jämfört med 153 minuter föregående år, enligt mätföretaget MMS. Tittartiden har
tidigare minskat kontinuerligt från 2010 till 2014. Den dagliga räckvidden, d v s andelen av
befolkningen som sett tv under minst 5 minuter sammanhängande fortsatte att minska
från 66,1 procent till 65,2 procent. Allt fler konsumenter använder även andra sätt att se
på TV eller rörlig bild. Sett över en längre period så har tittartiden på traditionell TV sjunkit
till följd av att allt fler använder streamingtjänster.

Internetabonnemang
I slutet av 2015 var det totala antalet internetabonnemang 12,4 miljoner. Det är en ökning
med 4 procent sedan slutet av 2014. Antalet abonnemang med uppringt internet utgjorde
knappt en procent av det totala antalet och minskar stadigt. De senaste åren är det fiber
som har stått för det största av tillväxten av abonnemangen på fast bredband.
Antalet abonnemang via fiber ökade med 19 procent och uppgick till 1,7 miljoner i slutet av
december 2015. Därmed är fiber fortsatt den vanligaste accesstekniken för fast bredband.

Tusentals abonnemang

Totalt antal internetabonnemant (privat och företag)
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Uppringd anslutning
xDSL
Kabel-TV
Fiber och fiber-LAN

Tekniker för bredband
xDSL: Används i det fasta (kopparbaserade)
telenätet för att erbjuda bredbandstjänster.

Kabel-TV: Ett returaktiverat kabel-TV-nät kan
erbjuda bredbandstjänster.

Fiber: En anslutning som helt eller delvis
baseras på optisk fiber.

Mobilt bredband: Ett samlingsnamn för
bredbandstjänster som levereras via
mobilnäten (HSPA och CDMA2000).
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Verksamhetsbeskrivning
Affärsidé och strategi
AllTeles affärsidé är att leverera fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade
växellösningar till privatkunder och företag i hela Sverige. Allt levereras och paketeras med
fokus på enkelhet, bästa service och funktion.
AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartners leverera
bredbands-, TV- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag på den svenska
marknaden. Tjänsterna realiseras i fast och mobil infrastruktur i långsiktiga avtal med
valda affärspartners. Tillväxt ska ske organiskt genom ny- och korsförsäljning samt via
förvärv. För att säkerställa en hög servicenivå bedriver Bolaget kundserviceverksamhet i
egen regi.

Affärsmodellen
AllTeles affärsmodell är att paketera och erbjuda skräddarsydda fasta och mobila
kommunikationslösningar till privatpersoner och företag. Målet är att ha bakomliggande
högteknologiska produkter, men med ett enkelt och mycket användarvänligt gränssnitt.
Användarens upplevelse ska innefatta enkelhet och snabbhet.
I samarbete med infrastrukturoperatörer som stadsnät och fastighetsägare levererar
AllTele fast telefoni, TV och bredbandstjänster. Därutöver levereras internettjänster,
mobila tjänster samt kompletta molnbaserade växeltjänster för företag. Allt är paketerat
med slutkundens behov i fokus.
Den fasta telefonin erbjuds dels som modern och billig bredbandstelefoni, dels som
traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandstjänster tillhandahålls via stadsnät,
direktansluta fastigheter, ADSL och mobilnät. Mobila tjänster tillhandahålls som en fristående
virtuell operatör i Telias och Telenors mobila nät. Organisationen är indelad i två
affärsområden: AllTele Privat och AllTele Företag.

AllTele Privat
AllTele Privat levererar fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt kabel- och
bredbands-TV till privatkunder och bostadsrättsföreningar. Privatmarknaden hanteras
genom två olika varumärken: AllTele och Universal Telecom, där Universal Telecom är
lågprisalternativet.
Hemtelefoni och bredband är AllTele Privats två största produkter och AllTele Privat har en
stark marknadsposition inom fiber- och stadsnätaccess. Fokus ligger på IP-baserade
tjänster som privatpersoner i allt högre utsträckning föredrar. Den satsning som har gjorts
på individuella Account Managers under 2015 har varit inriktad på privatsegmentet och
målsättningen är ökad kundnöjdhet och minskad churn. Marknadsföring och
försäljningskampanjer sker genom telemarketing och uppsökande kampanjer. Många
kunder har olika leverantörer av de tre produkterna som AllTele erbjuder och målet är att
bli helhetsleverantör till kunderna.
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Omsättningen uppgick under 2015 till 556 MSEK (592) och den 31 december 2015 hade
AllTele Privat 270 000 intäktsbärande tjänster (RGU:er). Minskningen jämfört med 2014
avser huvudsakligen ändrad momslagstiftning. På RGU:er inom ”traditionell kopparbaserad
telefoni” har det under en längre period skett en kontinuerlig prispress, men detta uppvägs
av positiv tillväxt inom övriga RGU-kategorier. AllTele fortsätter att ha en god tillväxt inom
fiberanslutna bredbandstjänster och har under året utvecklat strategier för att positionera
sig och öka sin marknadsandel bland nyanslutna villor där bredbandsbyggnationen ökar
kraftigt.

AllTele Företag
AllTele Företag levererar fast och mobil telefoni, växeltjänster och bredbandstjänster till
företag och fokuserar på det expansiva segmentet små och medelstora företag. Den största
kundgruppen är företag med mellan 20 och 50 anställda. Försäljningen inom
företagssegmentet sker både i egen regi och genom återförsäljare.
AllTele levererar helhetslösningar i enkla paketeringar. Med sina produkter och tjänster
kan AllTele hjälpa kunderna att förbättra och öka lönsamheten i sin kärnverksamhet. Det
gäller mätbara åtgärder som t ex att föreslå lösningar som gör att kunderna kan hantera
fler inkommande samtal, och ge bättre service i sin kundtjänst eller motverka att de missar
viktiga inkommande säljsamtal. Allt fler företag går från fasta växlar till molnbaserade och
VoIP. AllTele Företag ska vara marknadsledande inom IP-baserade tjänster, som ex AllTeleväxel, bolagets molnbaserade växellösning som många kunder valt att ansluta sig till. En
annan utveckling är att videokonferenser och skärmdelning allt oftare ingår i
växellösningarna.
Arbetet som har pågått under året med att minska produktutbudet och fokusera på
kundgrupper vars behov och efterfrågan passar AllTeles produktutbud kommer att
fortsätta. Koncentrationen till ett fåtal tekniska plattformar och utvecklingen av dessa ger
skalbarhet och möjlighet att enkelt och kostnadseffektivt hantera ett ökat antal kunder och
fler tjänster per kund. Framgent är planen också att utöka och bredda nätet av
återförsäljare.
Omsättningen uppgick under 2015 till 257 MSEK (325) och per den 31 december hade
AllTele Företag 72 000 intäktsbärande tjänster (RGU:er). Minskningen jämfört med 2014
avser huvudsakligen ett resultat av utfasning av kunder tillhörande den publika sektorn där
AllTele har valt att inte försvara relationen på grund otillräcklig lönsamhet i dessa affärer.
Orderingången inom AllTele Företag fortsätter att utvecklas positivt och utgjorde under
året 134 MSEK varav mer än 90 procent är hänförlig till försäljning mot SME-segmentet.
Strax över hälften av intäkterna under året härrör från nya kontrakt och resterande från
omförhandlingar av gamla kontrakt.
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Bredband
Bredband via stadsnät
Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligtvis inom en kommun.
Stadsnäten byggs till största delen baserat på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för
bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner
har ett lokalt stadsnät. Ett öppet nät definieras som en infrastruktur som är tillgänglig för
marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och
för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

AllTeles roll i stadsnäten
Omkring 200 av Sveriges 290 kommuner har stadsnät. AllTele är anslutet till merparten av
dessa och levererar själva internettjänsten till de anslutna hushållen. När AllTele väljer att
leverera bredband via ett stadsnät går det till så här: AllTele ansluter sig från sitt
huvudnät, corenätet, till stadsnätet som i sin tur är sammanlänkat med alla hushåll. AllTele
fakturerar kunden och betalar en anslutningsavgift till stadsnäten för de kunder som köpt
en tjänst via AllTele.

Bredband för fastighetsägare (REO)
AllTele ansluter fastighetsägare till sitt huvudnät via svartfiber vilket innebär en
framtidssäker fibertjänst för fastighetsägaren. I och med den fysiska anslutningen blir
AllTele den enda leverantören av tjänster i nätet. Det finns två möjligheter för
fastighetsägaren att köpa tjänster i nätet:
1. Kollektiv anslutning: AllTele fakturerar fastighetsägaren för anslutningen till
samtliga hushåll. Denna modell innebär att alla hushåll får modernt bredband till en
lägre kostnad då fler delar på investeringskostnaden.
2. Individuell anslutning: De hushåll som vill ansluter sig för en tjänst via
fastighetsnätet. AllTeles intäkter är därmed beroende av hur många som ansluter
sig och därmed är priset per hushåll generellt högre.

Bredband Premium
AllTele Bredband Premium är en tjänst som riktar sig mot företag som vill säkerställa en
garanterad kapacitet för access till affärskritiska syften. Bredband Premium är en
garanterad symmetrisk tjänst, vilket innebär att den håller samma hastighet när man
hämtar och skickar information. AllTele drar en separat, dedikerad fiber från sitt huvudnät
till respektive kund. Att kunden har tillgång till en separat fiberaccess innebär att
bandbredden garanteras och att kunden lätt kan uppgradera till högre hastigheter efter
behov.

Huvudnät och Internet
AllTeles huvudnät, corenät, är ett fibernät som används för att transportera tjänster. Nätet
är byggt för många användare och transport av flertalet tjänster och därför är storskalighet
en nyckel för lönsamhet. Från detta nät finns anslutning till internet.
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Telefoni
Telefoniabonnemang
AllTele levererar fasta telefoniabonnemang via både det traditionella kopparnätet och IPtelefoni över internet. Att sälja telefoni via kopparnätet är ungefär som att sälja bredband
via stadsnät där AllTele betalar till Skanova, som nätägare av Sveriges kopparnät, per
ansluten telefon. IP-telefoni innebär att istället för att ansluta till kopparnätet tas samtalet
till AllTele via IP, oftast via Internet, och därmed finns inga extra kostnader för access till
kopparnätet. Oavsett vilket nät som används kommer samtalet in till AllTele, som skickar
ut det till det generella telenätet där AllTele har en kostnad för samtalet. AllTele fakturerar
kunden dels för själva telefonianslutningen och dels för samtal.

Telefoni för företagsväxlar
Företag som har en fastnätsväxel hos sig behöver ansluta denna till telenätet för att kunna
ringa ut från sin växel. Att ansluta en företagsväxel är ungefär som att köpa ett enkelt
telefoniabonnemang, men i större skala. Precis som för telefoniabonnemang kan
växelanslutning köpas via kopparnätet, s k DA, eller via IP-telefoni, s k SIP-trunk.

AllTele Växel
AllTele Växel är en företagsväxel i molnet som står centralt hos AllTele. Företag ersätter
sin fasta, lokalt placerade företagsväxel med en molnbaserad tjänst med samma eller
bättre funktionalitet där man betalar per användare och månad, istället för att investera i
en dyr hårdvara. Kunden ringer via IP-telefoni vilket innebär att kunden inte behöver någon
traditionell kopparanslutning och därmed hålls kostnaderna nere.

Mobiltelefoni
AllTele levererar mobiltelefoni genom att köpa nätaccess till mobiloperatörers nät i
Sverige. På motsvarande sätt som AllTele betalar för ett fast telefoniabonnemang för
access till Sveriges kopparnät betalar AllTele till den mobila nätägaren för anslutna
mobilabonnemang. AllTele knyter dessutom ihop den fasta och den mobila världen på ett
smart sätt och för företag som har en företagsväxel eller en AllTele-växel integreras mobil
och fast telefoni för en modern kommunikationsmiljö med bästa användarupplevelse.

Marknadspositionering
AllTele är en av Sveriges största oberoende teleoperatörer, men är samtidigt en i
sammanhanget liten och snabbfotad utmanare som konkurrerar med flexibilitet och hög
exponering mot den nya tekniken inom fiber och VoIP. De stora jättarna som ex
TeliaSonera, Telenor och Com Hem sitter på en betydande andel äldre infrastruktur.
AllTele, som enbart har ett eget IP-nät, men i övrigt ingen egen infrastruktur, drar fördel av
den snabbväxande fibermarknaden. Jämfört med de närmast jämförbara konkurrenterna,
har dock AllTele en stor andel uppkopplingar inom fast telefoni och xDSL-bredband.
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AKTÖR
Telia Sweden
Tele2 Sweden
Telenor Sweden
HI3G Holdings AB
ComHem
TDC Sweden
AllTele
DGC
Bahnhof
Bredband2

OMSÄTTNING 2015 (MSEK)
86 596
26 856
12 397
11 083
5 000
3 403
767
617
649
364

Källa: Largest Companies, ”De största företagen efter omsättning i Sverige i branschen Telekommunikation”

Legal struktur
Koncernen kommer efter förvärvet, från och med den 30 december 2016, bestå av ett
moderbolag, åtta direkt eller indirekt helägda dotterbolag och ett intressebolag.
Dotterbolagen är AllTele Privat AB, AllTele Företag Sverige AB, AllTele Retail AB, AllTele
LDA, Telecom3 AB, Telecom3 Sverige AB, Perspektiv Bredband AB och T3 Unipessoal LDA,
samt intressebolaget Bright Energy AB (tidigare Anova Energi AB). Antalet anställda i
koncernen uppgick per den 30 september 2016 till 74 personer.
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Historik
2002
Bolaget bildades av grundarna Ola Norberg, Peter Bellgran och Thomas Nygren. Ola
Norberg och Thomas Nygren är alltjämt involverade i AllTele genom styrelsen.

2003
Avtal slöts med Ericsson om leverans av den första systemplattformen BTE (Broadband
Telephony Enabler).

2004
Telefoniverksamheten lanserades genom övertagandet av de första 300 abonnenterna från
dåvarande Song Networks. Inledde även kommersiell provdrift i Linköping, provdriften
avsåg fast IP-telefoni för 1 800 studenter i Linköping.

2005
En fullskalig migrering till en ny plattform skedde. Den nya plattformen gjorde det möjligt
för AllTele att erbjuda fler tjänster än tidigare samt rikta sig till en betydligt bredare
kundgrupp. Bolaget inledde även en strategisk satsning på marknadsföring, vilket
resulterade i att Bolaget nådde en kundstock på ca 4 500 kunder vid utgången av året.

2006
Ett 60-tal stadsnät kontrakterades under året i syfte att erbjuda fast IP-telefoni till de
anslutna inom näten. För att utöka kundbasen initierades en marknadskampanj mot
hushåll under året. Marknadskampanjen fokuserade på att sprida information om AllTele
och blev mycket framgångsrik. I slutet av året uppgick antalet kunder till ca 10 000.

2007
AllTele listades på Nasdaq First North den 1 mars 2007. I samband med listningen
genomfördes en nyemission av sammanlagt 500 000 aktier motsvarande ca 14,2 procent
av rösterna och kapitalet. Syftet med nyemissionen var att sprida ägandet i Bolaget samt
att skaffa ytterligare kapital till expansionen av verksamheten. I början av året utsågs
AllTele till ”Årets Stadsnätpartner” av Svenska Stadsnätsföreningen.
Styrelsen fattade beslut om förvärv som framtida tillväxtstrategi. Under året förvärvades
Wasadata Bredband AB samt Skellefteå Krafts och TDCs kundstockar för telefoni och
bredband. Antalet kunder uppgick i slutet av 2007 till ca 50 000.

2008
AllTele förvärvade Vattenfalls kundstock för telefoni och bredband samt Phoneras
privatkundstock för telefoni och bredband. Sammanlagt tillförde förvärven ca 77 000
kunder, vilket medförde en ökning av den totala kundstocken med ca 150 procent. Den
totala köpeskillingen uppgick till ca 63,4 MSEK, vilket till största delen finansierades genom
en företrädesemission samt en apportemission och en riktad nyemission.
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Därutöver förvärvade AllTele kundstockar för telefoni och bredband från Umeå Energi och
IP-Cell.
Efter flera år av kraftig tillväxt beslutade styrelsen i AllTele att inleda processen att notera
Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 2009.

2009
AllTele inledde det första halvåret med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Small Cap.
AllTele stärkte sin position genom att teckna avtal med Telepo och kan därmed leverera en
helt komplett växellösning via molnet till företag. Under senhösten förvärvades Kramnet i
Kramfors AB (Kramnet AllTele AB) som levererar TV-tjänster till AllTele-koncernen och vid
årsskiftet IP- och mobiltelefoniverksamheterna inom Resursgruppen, inklusive varumärket
MegaPhone.

2010
Under första halvåret migrerades MegaPhone framgångsrikt. Under andra kvartalet
förvärvades mobiloperatören Spinbox. Förvärvet av Spinbox i kombination med en hög
organisk tillväxt under året medförde att företagsmarknaden utgjorde 35 procent av
AllTeles omsättning vid utgången av 2010. Majoriteten i Invegio förvärvades, vilket innebar
att företagsaffären och försäljningen av PhonePlus, AllTeles mobila växel, förstärktes.

2011
I januari förvärvades en verksamhet från Bredbandsbolaget samt operatörerna e-Phone
och Blixtvik AB. Dessa tre tillförde AllTele en omsättning på 90 MSEK i årstakt.
I augusti 2011 förvärvades Ventelo med en omsättning om ca 300 MSEK.

2012
AllTele och ICT (Trafikverket) tecknade ett omfattande avtal om rikstäckande tillgång till ett
av landets mest utbyggda fibernät. Målet för samarbetet var att ge ca 100-talet mindre
kommuner, med initialt 550 städer och samhällen, en färdigpaketerad modern och
fiberbaserad stadsnätslösning.
Styrelsen antog i december 2012 en reviderad affärsplan med årliga kostnadsbesparingar
på 40 MSEK. Affärsplanen betonar en fortsatt expansion inom de snabbväxande
telekomsegmenten och långsiktiga lönsamhetsförbättringar.

2013
AllTeles styrelse träffade den 13 februari 2013 ett villkorat avtal om förvärv av Timepiece
svenska verksamhet, Universal Telecom, med en omsättning på över 300 MSEK och ca 100
000 svenska kunder.
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AllTele meddelade den 8 mars 2013 att avtal ingåtts med Botkyrka kommun rörande
leverans av komplett kommunikationslösning. Avtalsvärdet är initialt ca 27 miljoner och vid
utnyttjande av förlängning ca 45 miljoner.
Beslut togs på extra bolagsstämma den 20 mars 2013 att fullfölja förvärvet av Universal
Telecom genom apportemission. Slutligt avtal ingicks den 26 mars 2013 och aktierna i
AllTele LDA, vari varumärket Universal Telecom ingår, tillträddes den 1 april 2013.
Den 2 april 2013 träffade AllTele avtal om förvärv av Bixia Telecom AB med 17 500
telefoni- och bredbandskunder och med en årsomsättning om ca 35 MSEK.
AllTele flyttade sin privata verksamhet genom koncernintern försäljning till Madeira i
Portugal och Luxemburg.

2014
AllTele-koncernen strukturerade internt om sin verksamhet och moderbolaget AllTele
Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är numera ett renodlat holdingbolag.
AllTele gick vidare med sin elsatsning och förvärvade 49 procent i Bright Energy AB
(tidigare Anova Energi AB).
AllTele avyttrade sin kommunikationsoperatörsverksamhet i Kramfors till den lokala
stadsnätsoperatören Kramfors Mediateknik AB.
AllTele beslutade att flytta hem privatkundsverksamheten från och med 1 januari 2015 och
därigenom avveckla kontoren i Madeira och Luxemburg.

2015
Ändrad momslagstiftning påverkade för första gången AllTeles intäkter och resultat
negativt med 48 MSEK för helåret 2015.
AllTele flyttade hem sin privatverksamhet från Madeira till Sverige efter förändringar i
momslagstiftningen och utnyttjade samtidigt effektiviseringsmöjligheter. Ändringarna i
regelverket innebär att moms ska betalas i omsättningslandet.
AllTele slutförde första fasen av omstrukturering och integration av bolagets verksamhet
inom privat- och företagssegmenten. Från första april realiserades besparingarna om 30
MSEK och ytterligare besparingar kan eventuellt göras.
Timepiece utnyttjade sina teckningsoptioner och erhöll 1 287 831 B-aktier. Samtliga
Timepiece 7 471 204 B-aktier omvandlades till A-aktier.
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2016
Vid en extra bolagsstämma den 30 september 2016 fick styrelsen ett bemyndigande att
före nästa årsstämma emittera 1,5 miljoner aktier för att öka ägarspridningen och därmed
intresset och likviditeten i aktien.
Den 18 november 2016 meddelade AllTele att de expanderar sin befintliga bredbands- och
IP-telefoniverksamhet och kompletterar inom företagssegmentet med hosting- cloud- och
co-locationtjänster genom det strategiskt viktiga förvärvet av den snabbväxande
Norrländska telekomoperatören T3.
Den 14 december 2016 meddelade AllTele att CFO Anders Lundström lämnar Bolaget.
Anders Lundström kommer fortsätta i sin roll som CFO på AllTele tills han påbörjar sin nya
tjänst i mitten av mars 2017 och kommer under tiden fram till dess att medverka till att en
efterträdare erhåller en grundlig introduktion i verksamheten.
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Utvald finansiell information
Nedanstående utvalda historiska finansiella information i sammandrag avseende
räkenskapsåren 2014 och 2015 är hämtad från AllTeles årsredovisningar för räkenskapsåren
2014-2015, som upprättats i enlighet med IFRS och reviderats av Bolagets revisor.
Informationen avseende de första nio månaderna 2015-2016 är hämtad från AllTeles
delårsrapport för perioden januari-september 2016, som är upprättad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen och som är översiktligt granskad av Bolagets
revisor.
Räkenskaperna för räkenskapsåren 2014 och 2015 samt för delårsperioderna januariseptember 2015-2016 är införlivade i Prospektet genom hänvisning (se ”Införlivande genom
hänvisning m m ” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”) och utgör en del
av detta Prospekt. Räkenskaperna för samtliga perioder finns att tillgå på AllTeles hemsida
www.alltele.se.
Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”.

Resultaträkning
Belopp i KSEK

Nettoomsättning

jan-sep 2016 jan-sep 2015*

2015*

2014

519 206

578 497

766 798

873 897

7 273

13 140

15 997

11 818

Summa rörelseintäkter

526 480

591 637

782 795

885 715

Produktionskostnader och
teleutrustning

-358 851

-405 304

-536 125

-590 934

Övriga externa kostnader

-71 494

-91 994

-120 902

-118 475

Personalkostnader

-37 061

-54 795

-69 894

-86 368

Avskrivningar och nedskrivningar

-33 243

-89 633

-101 529

-53 229

-500 649

-641 726

-828 450

-849 006

Rörelseresultat (EBIT)

25 831

-50 089

-45 655

36 709

Finansnetto

-2 852

-2 977

-3 636

-6 327

Resultat före skatt (EBT)

22 979

-53 066

-49 290

30 382

-

-1 773

503

-6 807

22 979

-54 839

-48 787

23 575

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsekostnader

Skatter
Nettoresultat

* Resultatet har påverkats av en engångsnedskrivning av goodwill på 55,9 MSEK
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Balansräkning
Belopp i KSEK

2016-09-30

2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andelar i intressebolag
Övriga finansiella anläggningstillgångar

226 949
11 658

260 945
12 495

254 830
12 651

333 979
15 225

10 013
1 012

8 637
1 490

10 013
1 531

6 681
1 849

10 320

16 212

16 212

16 064

259 953

299 778

295 237

373 798

6 955
46 709
6 925
34 485
7 473

4 866
72 282
13 203
40 897
8 360

3 532
87 033
13 476
41 203
-

5 715
99 560
6 904
59 788
12 695

Summa omsättningstillgångar

102 547

139 608

145 245

184 662

SUMMA TILLGÅNGAR

362 500

439 387

440 482

558 460

Eget kapital
Eget kapital exkl. periodens resultat
Nettoresultat

143 666
22 979

212 481
-54 839

212 482
-48 787

220 418
23 575

Summa eget kapital

166 645

157 642

163 694

243 993

Långfristiga skulder
Avsättningar
Långfristig del av lån
Summa långfristiga skulder

2 551
27 475
30 026

4 589
32 708
37 297

3 101
26 167
29 268

3 101
3 101

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av lån
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 211
87 418
10 892
55 308

26 167
123 382
20 022
74 877

40 159
105 839
17 531
83 992

69 687
82 054
52 815
106 810

Summa kortfristiga skulder

165 829

244 447

247 520

311 366

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

362 500

439 387

440 482

558 460

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK
Resultat före skatt (EBT)

jan-sep 2016

jan-sep 2015

2015

2014

22 979

-53 066

-49 290

30 382

33 243

89 633

101 529

53 229

-

1 498

1 088

-1 214

Justering för poster som ej ingår i
kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Förändring omstruktureringsreserv
Övrigt

519

360

818

678

-

-6 351

-6 874

-4 351

-4 124

21 632

-4 639

-22 556

52 617

53 706

42 632

56 170

Förvärv av dotterbolag

-

-

-

-

Förvärv av intressebolag

-

-

-

-2 528

Lämnade aktieägartillskott till intressebolag
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

-

-

-500

-

-975

-9 708

-12 688

-4 546

-3 394

-6 008

-7 117

-12 211

Förändring övriga finansiella tillgångar

5 892

-

-147

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 523

-15 716

-20 453

-19 285

-20 028

-31 770

-31 770

-25 415

Utgift för emission

-

-

-

-

Nyemission

-

258

258

-

Betald skatt
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Utdelning

Upptagna lån/nyttjande av checkräkningskredit

-13 992

8 813

22 805

18 381

Amortering av lån

-12 647

-19 625

-26 167

-29 346

-

-

-

-

-46 667

-42 325

-34 874

-36 380

7 473

-4 335

-12 695

505

-

12 695

12 695

12 190

Periodens kassaflöde

7 473

-4 335

-12 695

505

Likvida medel vid periodens utgång

7 473

8 360

-

12 695

Omvänt förvärv
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets ingång
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Nyckeltal
AllTele använder regelbundet alternativa nyckeltal som ett komplement till de nyckeltal som
generellt utgör god redovisningssed. De alternativa nyckeltalen härleds från AllTeles
koncernredovisning och är inte mått på finansiella resultat eller likviditet i enlighet med IFRS,
varför de inte bör betraktas som alternativ till nettoresultat, rörelseresultat eller andra
nyckeltal som härleds i enlighet med IFRS eller som ett alternativ till kassaflöde som ett mått
på Koncernens likviditet. Dessutom bör sådana nyckeltal, såsom AllTele definierat dem, inte
jämföras med andra nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Detta
beror på att dessa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och att andra bolag kan
räkna fram dem på ett annat sätt än AllTele. Notera således att tabellerna och beräkningarna
nedan inte har reviderats och ej är IFRS-baserade, såvida inget annat anges.
jan-sep 2016

jan-sep 2015*

2015*

2014

526 480

591 637

782 795

885 715

59 074

39 544

55 874

89 938

11,22

6,68

7,14

10,15

25 831

-50 089

-45 655

36 709

4,90

-8,50

-5,80

4,10

22 979

-53 066

-49 290

30 382

4,40

-9,00

-6,30

3,40

22 979

-54 839

-48 787

23 575

Skuldsättningsgrad (ggr)

0,24

0,37

0,40

0,30

1)

0,86

-2,05

-1,90

0,90

Rörelseintäkter (KSEK)

1)

EBITDA-resultat (KSEK)
EBITDA-marginal (%)
Rörelseresultat (KSEK)

1)

Rörelsemarginal (%)
Resultat före skatt (KSEK)

1)

Vinstmarginal (%)
Nettoresultat (KSEK)

1)

Resultat per aktie (SEK)
Genomsnittligt antal aktier före/efter
utspädning1)

26 703 597

26 703 597 26 703 597 25 415 766

Kassaflöde från den löpande verksamheten
(KSEK)1)

52 617

53 706

42 632

56 170

Tillgängliga likvida medel (KSEK)

42 473

43 360

20 968

16 508

362 500

439 387

440 482

558 460

Soliditet (%)

46

36

37

44

Antal anställda vid periodens slut

74

85

82

143

Balansomslutning (KSEK)

1)

1)

IFRS-nyckeltal
* Resultatet har påverkats av en engångsnedskrivning av goodwill på 55,9 MSEK.

Definitioner av alternativa nyckeltal
EBITDA-resultat
Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella
anläggningstillgångar. Bolaget anser att EBITDA är viktigt för att investeraren ska förstå
Bolagets resultat före investeringar i anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av periodens rörelseintäkter.
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Rörelsemarginal (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT) i procent av periodens rörelseintäkter.
Bolaget anser att EBIT är ett relevant mått för investerare för att förstå resultatgenerering
före skatt och räntenetto. Rörelsemarginalen visar EBIT i procent av rörelseintäkterna.

Vinstmarginal
Resultat före skatt (EBT) i procent av periodens rörelseresultat. Bolaget anser att
nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets lönsamhet.

Skuldsättningsgrad
Bolagets räntebärande skulder i relation till eget kapital. Bolaget anser att måttet är
relevant då den visar hur skuldsättningen utvecklas jämfört med tidigare perioder och
samt hur stor extern finansiering Bolaget behöver.

Tillgängliga likvida medel
Bolagets likvida medel plus eventuell outnyttjad checkkredit. Bolaget anser att tillgängliga
likvida medel är ett viktigt mått då det visar likviditeten inklusive eventuell outnyttjad
checkräkningskredit. Kassa och bank kan ex vara 0 SEK på balansdagen men Bolaget kan
ändå ha likvida medel vilket måttet tillgängliga likvida medel visar.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet är ett mått som visar hur stor del av
balansomslutningen (tillgångarna) som finansierats av eget kapital. Bolaget anser att det
är ett relevant mått då det över tid ger en bild av hur stor del av finansieringen som
kommer från eget kapital respektive extern finansiering.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen avser räkenskapsåren 2014 och
2015 samt delårsperioden januari–september 2016 och motsvarande period under 2015, och
ska läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell information”.

Jämförelse mellan perioderna januari till september 2016 och januari till
september 2015
Resultaträkning
AllTeles nettoomsättning försämrades under perioden januari – september 2016 jämfört
med motsvarande period 2015. Nettoomsättningen under denna period uppgick till 519
206 KSEK för 2016, jämfört med 578 497 KSEK för 2015. Detta motsvarar en minskning
om ca 10,2 procent. Intäktsminskningen jämfört med tredje kvartalet 2015 beror till
största del på avvecklingen av olönsamma kundavtal som skett inom företagssegmentet
samt den churn inom traditionell kopparbaserad telefoni som påverkar hela marknaden.
Perioden till och med tredje kvartalet 2016 uppgick rörelseresultatet till 25 831 KSEK
jämfört med motsvarande period föregående år då rörelseresultatet uppgick till -50 089
KSEK. Skillnaden i rörelseresultatet kan främst hänföras till den engångsavskrivning av
goodwill om 55 900 KSEK som gjordes under 2015, samt den samordning Bolaget gjort av
de två segmenten Privat och Företag, vilket har medfört kraftiga personalnedskärningar
samt synergier i form av en gemensam IT-plattform och kundtjänst. Nedskrivningen av
goodwill var hänförlig till Bolagets förvärv av Ventelo 2011.
Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari – september 2016 uppgick
till 22 979. Samma post för motsvarande period 2015 uppgick till -53 066. Skillnaden
beror på samma faktorer som beskrivits ovan.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet 2016 uppgick till
52 617 KSEK, denna post var relativt oförändrat jämfört med samma period förra året då
kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53 705 KSEK. Kassaflödet relaterat
till förändring av rörelsekapital under perioden 2016 uppgick till -4 124 KSEK, för samma
period 2015 uppgick posten till 21 632 KSEK.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1 523 KSEK för perioden januari –
september 2016, medan motsvarande siffra 2015 uppgick till -15 716 KSEK. Det
förbättrade kassaflödet beror på att det under 2015 gjordes fler investeringar främst inom
IT pga. paketeringen och sammanslagningen av företags- och privatsegmentet
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -46 667 KSEK det tredje kvartalet
2016. För motsvarande period 2015 uppgick samma post till -42 325 KSEK.
Det totala kassaflödet för perioden januari – september 2016 uppgick till 7 473 KSEK,
detta jämfört med motsvarande period 2015 då det totala kassaflödet uppgick till -4 335
KSEK. Skillnaden mellan perioderna är även här huvudsakligen hänförlig till de större
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investeringarna som gjordes under 2015. Likvida medel vid periodens slut 2016 uppgick till
7 473 KSEK, jämfört med 8 360 KSEK för motsvarande period 2015.

Finansiell ställning
AllTeles balansomslutning den 30 september 2016 uppgick till 362 500 KSEK, jämfört med
439 387 KSEK den 30 september 2015. Totala anläggningstillgångar uppgick till 259 953
KSEK den 30 september 2016, jämförelsevis uppgick samma post till 299 778 KSEK den 30
september 2015. Totala omsättningstillgångar minskade med 37 061 KSEK, från 139 608
KSEK den 30 september 2015 till 102 547 KSEK den 30 september 2016. Minskningen är
till största del hänförlig till en lägre kundfordringspost jämfört med perioden föregående
år.
Långfristiga skulder, bestående av avsättningar och långfristig del av lån, uppgick till
30 026 KSEK den 30 september 2016 jämfört med 37 297 KSEK den 30 september 2015.
Kortfristiga skulder uppgick till 165 829 KSEK den 30 september 2016, och 244 447 KSEK
den 30 september 2015. Eget kapital ökade med 9 003 KSEK, från 157 642 KSEK den 30
september 2015 till 166 645 KSEK den 30 september 2016. Skillnaden i eget kapital beror
främst på den nettoförlust som gjordes 2015.

Jämförelse mellan helåren januari till december 2015 och januari till december
2014
Resultaträkning
AllTeles nettoomsättning försämrades under helåret 2015 jämfört med 2014.
Nettoomsättningen under perioden helåret 2015 uppgick till 766 798 KSEK, jämfört med
873 897 KSEK för 2014. Detta motsvarar en minskning om ungefär 12 procent. Ändrad
momslagstiftning som innebär tillämpning av svensk moms på tjänster inom
privatkundsegmentet, tillsammans med avveckling av olönsamma kundavtal inom
företagssegmentet har lett till minskningen.
Under 2015 uppgick rörelseresultatet till -45 655 KSEK jämfört med motsvarande period
föregående år då rörelseresultatet uppgick till 36 709 KSEK. Förutom lägre
nettoomsättning kan skillnaden i rörelseresultatet huvudsakligen hänföras till en
engångsnedskrivning av goodwill på 55 900 KSEK.
Koncernens resultat efter finansiella poster för helåret 2015 uppgick till -49 290 KSEK.
Samma post för motsvarande period 2014 uppgick till 30 382 KSEK. Återigen är det
huvudsakligen ändring av momslagstiftning, avveckling av olönsamma kundavtal samt
engångsnedskrivning av goodwill som bidrar till skillnaden i posterna mellan perioderna.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 632 KSEK för 2015, jämfört
med 56 170 KSEK för 2014. Kassaflödet relaterat till förändring av rörelsekapital under
året 2015 uppgick till -4 639 KSEK, för 2014 uppgick posten till -22 556 KSEK.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -20 453 KSEK för 2015, medan
motsvarande siffra 2014 uppgick till -19 285 KSEK. Investeringarna avsåg främst
investeringar i tekniska infrastrukturanpassningar och inköp av utrustning.
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Under 2015 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till -34 874 KSEK, jämfört
med -36 380 KSEK 2014. Kassaflödet påverkades huvudsakligen av utdelning till
aktieägarna om total 31 770 KSEK samt en nettoupplåning om 31 333 KSEK.
Det totala kassaflödet för året 2015 uppgick till -12 695 KSEK, detta jämfört med
motsvarande period 2014 då det totala kassaflödet uppgick till 505 KSEK. Det försämrade
kassaflödet kan främst hänföras till den ändrade momslagstiftningen. Likvida medel vid
årets slut 2015 uppgick till 0 KSEK, jämfört med 12 695 KSEK för 2014.

Finansiell ställning
AllTeles balansomslutning per den 31 december 2015 uppgick till 440 482 KSEK, jämfört
med 558 460 KSEK den 31 december 2014. Totala anläggningstillgångar uppgick till
295 237 KSEK den 31 december 2015, jämförelsevis uppgick samma post till 373 798
KSEK den 31 december 2014. Minskningen kan huvudsakligen förklaras av
engångsnedskrivningen av goodwill på 55 900 KSEK som var hänförlig till Bolagets förvärv
av Ventelo 2011. Totala omsättningstillgångar minskade med 39 417 KSEK, från 184 662
KSEK den 31 december 2014 till 145 245 KSEK den 31 december 2014.
Långfristiga skulder uppgick till 29 268 KSEK den 31 december 2015 jämfört med 0 KSEK
den 31 december 2014. Kortfristiga skulder uppgick till 247 520 KSEK den 31 december
2015, och 311 366 KSEK den 31 december 2014. Eget kapital minskade med 80 299 KSEK,
från 243 993 KSEK den 31 december 2014 till 163 694 KSEK den 31 december 2015.
Minskningen kan huvudsakligen förklaras av det försämrade resultatet.

Väsentliga händelser under perioden för den presenterade finansiella historiken
Under perioden för den presenterade finansiella historiken har följande väsentliga
händelser inträffat:

2014








Fortsatt arbete med att utvinna synergier från sammanslagningen av AllTele och
AllTele LDA (f d Universal Telecom), vilket har resulterat i ett starkare bolag med
fokus på kundnöjdhet, organisk tillväxt och god lönsamhet
AllTele-koncernen har internt strukturerat om sin verksamhet och moderbolaget
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är numera ett renodlat
holdingbolag
AllTele har gått vidare med sin elsatsning och har förvärvat 49 procent i Anova
Energi AB
AllTele har avyttrat sin kommunikationsoperatörsverksamhet i Kramfors till den
lokala stadsnätsoperatören Kramfors Mediateknik AB
Beslut om att flytta hem privatkundsverksamheten till Sverige från och med 1
januari 2015, detta för att centralisera kompetens till Sverige samt reducera
löpande operationella kostnader med minst 30 MSEK på årlig basis

2015



Förändringar i momslagstiftning påverkar AllTeles intäkter och resultat negativt
Privatverksamheten flyttas hem från Madeira till Sverige efter förändringarna i
momslagstiftningen
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Omorganisationen har fortsatt och under det andra och tredje kvartalet har
personalstyrkan sammanlagt reducerats med 58 personer till 85 anställda
AllTele har omförhandlat och utökat nuvarande lånefacilitet med 40 MSEK till 113,5
MSEK varav 78,5 MSEK är ett investeringslån med löptid på 3 år som amorteras
kvartalsvis med ca 6,5 MSEK
Hänförligt till förvärvet av AllTele LDA 2013 utnyttjar Timepiece sina
teckningsoptioner och erhåller 1 287 831 B-aktier. Samtliga Timepiece 7 471 204
B-aktier omvandlas till A-aktier

2016




AllTele har under kvartalet förvärvat tillgångarna från Phone Familys konkursbo för
en köpeskilling på 500 KSEK, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 500 KSEK
Den sista september bemyndigades styrelsen av en extra bolagsstämma att
emittera upp till 1,5 miljoner nya aktier
AllTele meddelade den 14 december 2016 att CFO Anders Lundström lämnar
Bolaget. Anders Lundström kommer fortsätta i sin roll som CFO på AllTele tills han
påbörjar sin nya tjänst i mitten av mars 2017.
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Proformaredovisning
Ändamål för proformaredovisning
Den 18 november 2016 meddelade AllTele att Bolaget träffat avtal om förvärv av samtliga
aktier i bredbands- och telekomoperatören Telecom3 AB, inkluderande bl a det
rörelsedrivande helägda dotterbolaget Telecom3 i Sverige AB, som sedermera godkändes
av extra bolagsstämma i AllTele den 14 december 2016. Tillträde av Förvärvet är planerat
att ske den 30 december 2016. Förvärvet kommer att ha en direkt påverkan på framtida
resultat och kassaflöden för AllTele, dels genom Förvärvet och dels genom
lånefinansieringen.
Ändamålet med nedanstående konsoliderade proformaredovisning är att redovisa den
hypotetiska påverkan som Förvärvet och lånefinansieringen hade haft på AllTeles
konsoliderade resultaträkning för perioden 1 januari – 30 september 2016 samt den
konsoliderade balansräkningen per 30 september 2016.
Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa fakta.
Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och
tjänar således inte till att beskriva AllTeles faktiska finansiella ställning eller resultat.
Vidare är proformaredovisningen inte representativ för hur verksamhetsresultatet
kommer att se ut i framtiden.

Utformning av proformaredovisning
Proformaresultaträkning
Proformaresultaträkningen för perioden 1 januari – 30 september 2016 baseras på
AllTeles översiktligt granskade delårsrapport för samma period. Informationen avseende
T3 bygger på ej reviderad finansiell information från T3s affärssystem för perioden 1
januari – 30 september 2016.
Proformaresultaträkningen är upprättad som om förvärvet ägt rum den 1 januari 2016.

Proformabalansräkning
Proformabalansräkningen per den 30 september 2016 baseras på AllTeles översiktligt
granskade delårsrapport per den 30 september 2016. Informationen avseende T3 bygger
på ej reviderad finansiell information från T3s affärssystem per den 30 september 2016.
Proformabalansräkningen är upprättad som om förvärvet ägt rum den 30 september
2016.

Grunder för proformaredovisning
AllTele tillämpar IFRS i sina finansiella rapporter medan T3 tillämpar BFNAR 2012:1 (K3). I
samband med upprättandet av proformaredovisningen har AllTele genomfört en analys av
huruvida det föreligger skillnader mellan de redovisningsprinciper som AllTele tillämpar
och som T3 tillämpar. Inga väsentliga skillnader har identifierats och inga justeringar
avseende detta har därför varit nödvändiga.

Sida 55 av 94

Proformajusteringar
Proformajusteringarnas övergripande natur beskrivs nedan. Ytterligare uppgifter återfinns
i proformaresultat- och balansräkningen med tillhörande noter där beräkningarna
redovisas mer i detalj.
För samtliga finansiella justeringar har en skatteeffekt om 22 procent lagts till.
Det har inte skett några justeringar för synergier eller integrationskostnader i
proformaredovisningen.

Finansieringsrelaterade justeringar
Förvärvet finansieras med dels likvida medel, dels med ett banklån om 50 MSEK som löper
med en rörlig ränta och amorteras över fyra år och dels genom en apportemission. De
räntekostnader som redovisas baseras på de faktiska lånevillkoren.

Förvärvsrelaterade justeringar
AllTele har upprättat en preliminär förvärvsanalys varvid samtliga tillgångar och skulder i
T3 värderas till verkligt värde. Den preliminära förvärvsanalysen kommer att justeras
under 2017 för att spegla de faktiskt förvärvade nettotillgångarna per tillträdesdagen. Inga
väsentliga skillnader förväntas mellan den preliminära och slutliga förvärvsanalysen.
T3 kommer att förvärvas den 30 december 2016 för 163,2 MSEK, varav 50 MSEK genom
lån, 13,2 MSEK kontant (50 MSEK betalas vid tillträdet och 13,2 MSEK betalas senast den
28 februari 2017) och resterande del med 6 153 846 nyemitterade aktier i AllTele,
motsvarande ca 100 MSEK. Faktiskt belopp som eget kapital kommer ökas med baseras
på kursen för AllTeles aktier per dagen för förvärvet, 30 december 2016.
Skillnaden mellan köpeskilling och bokfört värde på förvärvade nettotillgångar i T3 uppgår
till 153,1 MSEK och redovisas som kundkontrakt (andra immateriella
anläggningstillgångar) och goodwill. Avskrivning på kundkontrakt sker linjärt över den
genomsnittliga avtalstiden per kund. Goodwill prövas årligen, eller oftare vid behov, för
nedskrivning.

Emissionsrelaterade justeringar
Justering för emissionskostnader uppgår till 0,825 MSEK och redovisas direkt mot eget
kapital.
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Proformaresultaträkning 1 januari – 30 september 2016

Proformajusteringar
AllTele
IFRS
Ej reviderat
1 jan – 30
sep 2016

T3
BFNAR
2012:1 (K3)
Ej reviderat
1 jan – 30 sep
2016

519 206

129 427

-

-

648 633

7 273

110

-

-

7 383

Summa rörelseintäkter

526 479

129 537

0

0

656 016

Produktionskostnader och
teleutrustning

-358 850

-83 844

-

-

-442 694

Övriga externa kostnader

-71 494

-11 904

-

-

-83 398

Personalkostnader
Avskrivningar och
nedskrivningar

-37 061

-22 782

-

-

-59 843

-33 243

-557

-

-7 500

-41 300

Övriga rörelsekostnader

25 831

-21
10 429

0

-7 500

-21
28 760

-

4 020

-

-

4 020

161

162

-

-

323

Räntekostnader och
övriga finansiella
kostnader

-3 013

-137

-1 388

-

-4 538

Resultat före skatt

22 979

14 474

-1 388

-7 500

28 566

-

-2 896

305

1 650

-941

22 979

11 578

-1 082

-5 850

27 625

Belopp i KSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelseresultat
Resultat från finansiella
anläggningstillgångar
Ränteintäkter

Skatt
Periodens resultat

Finansieringsrelaterade
justeringar 1)
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Förvärvsrelaterade
justeringar 2)

Proformaresultaträkning

Proformabalansräkning 30 september 2016

Proformajusteringar
AllTele
IFRS
Ej reviderat

T3
BFNAR
2012:1 (K3)
Ej reviderat

157 150

6 755

-

75 000

-

238 905

Goodwill
Materiella
anläggningstillgångar

69 799

0

-

94 580

-

164 379

11 658

788

-

-

-

12 446

Uppskjuten skattefordran
Övriga finansiella
anläggningstillgångar

10 013

-

-

-

-

10 013

11 332

383

163 200

-163 200

-

11 715

6 955

249

-

-

-

7 204

46 709

5 200

-

-

-

51 909

6 925

2 446

-

-

-

9 371

-

-

39 687

-

27 337

Belopp i KSEK

Finansieringsrelaterade
justeringar 3)

Förvärvsrelaterade
justeringar 4)

Emissionsrelaterade
justeringar 5)

Proformabalansräkning

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andra immateriella
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

34 486

5 201

-

7 473

33 064

-13 200

362 500

54 086

150 000

6 380

0

572 966

166 645

10 120

100 000

-10 120

-825

265 820

2 551

-

-

-

-

2 551

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Långfristig del av lån
skulder

-

1 438

-

16 500

-

17 938

27 475

369

50 000

-

-

77 844

Kortfristig del av lång
skuld

12 211

850

-

-

-

13 061

Leverantörsskulder

87 418

10 646

-

-

-

98 064

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

10 892

5 755

-

-

-

16 647

55 308

24 908

-

-

825

81 041

362 500

54 086

150 000

6 380

0

572 966
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Noter till proformaredovisningen
Not 1
Nyupplåning om 50 MSEK löper enligt låneavtal med en löptid på 4 år och rörlig ränta
baserad på Stibor 3 månader samt, då Stibor är noll eller positiv, ett räntepåslag om 3,7
procent. Då Stibor är negativ uppgår räntan till 3,7 procent. För perioden ger det en
räntesats om 3,7 procent och därmed 1,388 MSEK i ökade räntekostnader. Justeringen är
bestående.

Not 2 och 4
I förvärvet av T3 förvärvas nettotillgångar om 10,1 MSEK, vilket elimineras i
proformabalansräkningen. Resterande del av köpeskillingen om 163,2 MSEK fördelas enligt
den preliminära förvärvsanalysen med 75 MSEK på övervärde i kundkontrakt och 94,6
MSEK som goodwill. En uppskjuten skatteskuld om 16,5 MSEK redovisas för övervärdet på
kundkontrakt. Churn rate bedöms uppgå till ca 13 procent, vilket ger en avskrivning på 7,5
år på kundkontrakt. Avskrivningen för perioden, 1 januari – 30 september, uppgår därmed
till 7,5 MSEK. Justeringen är bestående.
Preliminär förvärvsanalys (KSEK)
163 200
-10 120

Köpeskilling
Nettotillgångar T3

Allokering övervärde (KSEK)
75 000 Kundkontrakt
-16 500 Uppskjuten skatteskuld kundkontrakt
94 580 Goodwill

153 080

Övervärde

153 080 Övervärde

Not 3
Förvärv av T3 finansieras delvis kontant 13,2 MSEK och delvis genom ny upplåning om 50
MSEK och resterande del med 6 153 846 nyemitterade aktier i AllTele, motsvarande ca
100 MSEK enligt överlåtelseavtal.

Not 5
Emissionskostnader för nyemission uppgår till 0,825 MSEK och redovisas direkt mot eget
kapital.
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Revisorsrapport avseende proformaredovisning
Till styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB (publ), org. nr 5566262407.
Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 55-59 i AllTele Allmänna
Svenska Telefonaktiebolagets (publ) (AllTele) prospekt daterat den 28 december 2016.
Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av
Telecom3 AB skulle ha kunnat påverka (i) AllTeles koncernresultaträkning för perioden 1
januari 2016 till 30 september 2016 för det fall förvärven hade genomförts den 1 januari
2016; samt (ii) AllTeles koncernbalansräkning per den 30 september 2016 för det fall
förvärven hade genomförts per detta datum.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i
prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen
809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om
proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för
sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen
utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell
information som vi lämnat tidigare.

Utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av
finansiell information i prospekt. Det innebär att vi följer FARs etiska regler och har planerat
och genomfört granskningen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella
rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar
och andra författningar.
Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell
information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella
informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och
diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.
Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi
bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på sidorna 55-56
och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av
bolaget.
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Uttalande
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt
de grunder som anges på sidorna 55-56 och att dessa grunder överensstämmer med de
redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.
Stockholm den 28 december 2016
Ernst & Young AB
Michael Forss
Auktoriserad Revisor
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Eget kapital, skulder och annan finansiell information
Kapitalisering och nettoskuldsättning
Tabellerna i detta avsnitt redovisar AllTeles kapitalisering och skuldsättning per den 30
september. Se avsnittet ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare
information om bl a Bolagets aktiekapital och aktier.

Eget kapital och skulder
Belopp i KSEK

2016-09-30

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet

1

12 211

Blancokrediter

153 618

Summa kortfristiga räntebärande skulder

165 829

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet

1

27 475

Blancokrediter

2 551

Summa långfristiga räntebärande skulder

30 026

Eget kapital
Aktiekapital

5 341

Övrigt tillskjutet kapital

228 986

Reserver

-

Balanserat resultat inklusive årets resultat

-67 682

Summa eget kapital
Summa eget kapital och räntebärande skulder
1

166 645
362 500

Krediter säkerställda med generell säkerhet innehållande företagsinteckningar (uttagna i dotterbolagen),
samt pantsatta medel.
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Nettoskuld
Belopp i KSEK

2016-09-30

A. Kassa

7 473

B. Likvida medel

-

C. Lätt realiserbara värdepapper

-

D. Summa likviditet (A+B+C)

7 473

E. Kortfristiga räntebärande fordringar

95 074

F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut

-

G. Kortfristiga del av långfristiga skulder

12 211

H. Andra kortfristiga skulder

-

I. Kortfristig skuldsättning (F+G+H)

12 211

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D)

-90 336

K. Långfristiga skulder till kreditinstitut

27 475

L. Emitterade obligationer

-

M. Andra långfristiga skulder

-

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M)

27 475

O. Nettoskuldsättning (J+N)

-62 861

Eventualförpliktelser och indirekt skuldsättning
Per den 30 september 2016 uppgick AllTeles eventualförpliktelser till 2,5 MSEK. För
ytterligare information se rubrik ”Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden” i avsnitt
”Legala frågor och kompletterande information”.
Per den 30 september 2016 hade Bolaget ingen indirekt skuldsättning.

Krediter och ställda säkerheter
Bolaget har en utestående kapitalskuld om 40 MSEK under reverskredit hos Swedbank AB
(publ). Därutöver har Bolaget, mot säkerhet i form av företagsinteckningar i dotterbolaget
AllTele Privat AB, upptagit en reverskredit om ytterligare 50 MSEK för finansiering av
Förvärvet.

Uttalande angående rörelsekapital
Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel
för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Det befintliga
rörelsekapitalet är, enligt Bolagets uppfattning, tillräckligt för de aktuella behoven under
den närmaste tolvmånadersperioden.

Investeringar
Under perioden januari – september 2016 uppgick Bolagets investeringar i finansiella,
materiella och immateriella anläggningstillgångar till 0,7 MSEK. Under 2015 investerade
AllTele 20,4 MSEK (19,3) i finansiella, materiella och immateriella anläggningstillgångar.
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Investeringarna avsåg huvudsakligen tekniska infrastrukturanpassningar och inköp av
utrustning.

Pågående och framtida investeringar
AllTele har vid tidpunkten för Prospektet inga pågående eller beslutade framtida
investeringar.

Immateriella anläggningstillgångar
Per den 30 september 2016 uppgick Bolagets immateriella anläggningstillgångar till 226,9
MSEK. AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till stor del av förvärvade
kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstillgångar
baseras på bedömda framtida och historiskt genomsnittlig churnrate samt på framtida
kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det finns
indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett
nedskrivningstest. För mer information om AllTeles immateriella anläggningstillgångar, se
not K8 i Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015.

Materiella anläggningstillgångar
Per den 30 september 2016 uppgick Bolagets materiella anläggningstillgångar till 11,7
MSEK. För mer information om AllTeles materiella anläggningstillgångar, se not K8 i
Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015.

Tendenser och framtidsutsikter
Telekommarknaden går mot en allt mer ökad användning av IP-baserade tjänster och
produkter. Fasta samtalstjänster visar en negativ tillväxt om 16 procent från år 2014 till
2015. Inom segmentet är det främst abonnemang genom det traditionella publika
telenätet som tappar marknadsandelar medan IP-telefoni stadigt ökar. Antalet
mobilabonnemang fortsätter öka och de fasta avgifterna står för den största andelen av de
totala intäkterna från mobila samtals- och datatjänster. Detta är en följd av att
abonnemang med rörliga avgifter för samtal, sms, mms och data alltmer har ersatts av
abonnemang där kunderna betalar ett fast pris för en given maxförbrukning. Både för TVoch internetabonnemang är det fiberlösningarna som står för den största ökningen på den
svenska marknaden, detta enligt Post- och telestyrelsen (PTS).
Utöver vad som anges ovan finns inga för Bolaget kända tendenser, osäkerhetsfaktorer,
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en
väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Bygga
Bostäder känner inte heller till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska,
penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt
påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Väsentliga händelser efter den 30 september 2016
Utöver vad som anges nedan har inga händelser inträffat efter den 30 september 2016
som har, eller förväntas ha, en väsentlig påverkan på Bolagets finansiella ställning eller
ställning på marknaden.
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Den 18 november 2016 meddelade AllTele att Bolaget träffat avtal om förvärv av
samtliga aktier i bredbands- och telekomoperatören T3. Köpeskillingen uppgår till
163,2 MSEK varav 63,2 miljoner betalas kontant (50 MSEK vid tillträdet och 13,2
MSEK senast den 28 februari 2017) och resterande del med 6 153 846
nyemitterade aktier i AllTele till en kurs per aktie motsvarande 16,25 SEK att
tecknas och tilldelas i samband med tillträdet. Köpeskillingen har beräknats på
kassa- och skuldfri basis. Den förvärvade koncernen tillför dessutom, utöver
rörelsekapital, även en nettokassa om ca 25 MSEK. Förvärvet är villkorat av att; i)
extra bolagsstämma i AllTele fattar beslut om emission av köpeskillingsaktier till
säljarna, ii) revisorsintyg avseende värdet på apportegendomen (aktier i T3) erhålls,
iii) prospekt för upptagande av de nyemitterade aktierna till handel godkänns, samt
iv) det inte förekommer något väsentligt brott mot överlåtelseavtalet vid tidpunkten
för tillträdet.
Den 14 december 2016 beslutade extra bolagsstämma att godkänna Förvärvet av
samtliga aktier i T3 samt om nyemission om 6 153 846 vederlagsaktier i AllTele till
säljarna av T3.
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden
Aktier och aktiekapital
Bolagets registrerade aktiekapital uppgick vid tidpunkten för Prospektets avgivande till
5 340 719,40 SEK, fördelat på 26 703 597 aktier av serie A och 0 aktier av serie B, envar
med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Aktierna i AllTele är denominerade i SEK. Aktierna i
Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt
inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte
understiga 2 400 000 SEK och inte överstiga 9 600 000 SEK, fördelat på inte färre än
12 000 000 aktier och inte fler än 48 000 000 aktier.
Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende aktierna
under innevarande eller föregående räkenskapsår. Såvitt Bolagets styrelse känner till
existerar det inte några aktieägaravtal eller liknande överenskommelser i syfte att skapa
ett gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan leda till att kontrollen förändras.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan
2013.
Förändring
År

A-aktier

B-aktier

1

6 183 373

6 183 373

24 733 492 2 473 349,20 4 946 698,40

0,20

2013 Kvittningsemission

682 274

0

25 415 766

136 454,80 5 083 153,20

0,20

2

0

1 287 831

26 703 597

257 566,20 5 340 719,40

0,20

Omvandling 7 471 204 -7 471 204

26 703 597

0,00 5 340 719,40

0,20

32 857 443 1 230 769,20 6 571 488,60

0,20

2013

Händelse

Aktiekapital

Apportemission

2015 Teckningsoptioner
2015
2016

Apportemission

3

6 153 846

Totalt antal aktier

0

Förändring

Totalt

Kvotvärde

1

I samband med förvärvet av AllTele LDA. Teckningskurs per aktie uppgick till 18,25 SEK
Nyteckning av aktier genom inlösen av teckningsoptioner
3
I samband med förvärvet av Telecom3 i Sverige AB. Teckningskurs per aktie uppgick till 16,25 SEK.
2

Vissa rättigheter avseende aktierna
Varje A-aktie i AllTele berättigar till en röst vid bolagsstämma och varje B-aktie berättigar till
en tiondels röst. För närvarande är samtliga utestående aktier i Bolaget A-aktier och inga Baktier finns utgivna. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya
aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev har aktieägarna företrädesrätt till
teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Det finns dock inga bestämmelser i
Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna i
aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid
likvidation. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Utbetalning av
utdelning ombesörjs av Euroclear. Se även ”Utdelningspolicy” nedan.
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Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på
Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta i
bolagsstämma har aktieägare som är införd i Bolagets aktiebok fem vardagar före stämman
samt anmäler sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Incitamentsprogram
Det finns, utöver bonus, i dagsläget inga utestående incitamentsprogram till verkställande
direktören, ledande befattningshavare eller övrig personal.

Teckningsoptioner
Bolaget har inte några utestående teckningsoptioner eller konvertibler.

Bemyndigande
Extra bolagsstämma den 30 september 2016 bemyndiga styrelsen att före nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 500 000 A-aktier mot kontant
betalning. Bemyndigandet ska vid utnyttjande användas för beslut om spridningsemission av
A-aktier, i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad
likviditet i AllTele-aktien vid handel på Nasdaq Stockholm och som en följd ytterligare stärka
bolagets finansiella handlingsfrihet.

Ägarstruktur
Nedanstående tabell visar de 10 största aktieägarna, privat och genom bolag, i AllTele per
den 30 september 2016.
Ägare

Antal aktier

Andel av total kapital och röster (%)

17 357 319

65,0

Pemberton Holding limited

1 323 072

5,0

Ola Norberg (privat och via bolag)

1 040 912

3,9

E. Öhman J:or fonder

1 013 866

3,8

Tenor SA

928 884

3,5

Hans Hellspong

778 659

2,9

Thomas Nygren (privat, familj och via bolag)

519 804

1,9

Avanza Pension

509 948

1,9

Peter Bellgran (privat och familj)

351 533

1,3

Oskar Samuelsson

277 226

1,0

Totalt övriga ägare

2 602 374

9,7

26 703 597

100

Mark Hauschildt (privat och via bolag)

Totalt

Nedan visas de tio största ägarna justerat för den nyemission av vederlagsaktier som
genomförs i samband med Förvärvet, med utgångspunkt ifrån tabellen ovan. Nyemissionen
kommer att medföra att antalet aktier ökar från 26 703 597 aktier till 32 857 443 aktier,
vilket motsvarar en ökning med ca 23,05 procent av totala antalet aktier.
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Ägare

Antal aktier

Andel av total kapital och röster (%)

17 357 319

52,8

On Top of it AB (Johan Åsberg)

2 769 231

8,4

Wilderness Consulting AB (Mikael Holmlund)

2 769 231

8,4

Pemberton Holding limited

1 323 072

4,0

Ola Norberg (privat och via bolag)

1 040 912

3,2

E. Öhman J:or fonder

1 013 866

3,1

Tenor SA

928 884

2,8

Hans Hellspong

778 659

2,4

Thomas Nygren (privat, familj och via bolag)

519 804

1,6

Avanza Pension

509 948

1,6

Peter Bellgran (privat och familj)

351 533

1,1

Anderhed Invest AB (Jörgen Anderhed)

307 692

0,9

Johan Hellström Invest AB (Johan Hellström)

307 692

0,9

Oskar Samuelsson

277 226

0,8

Totalt övriga ägare

2 602 374

7,9

32 857 443

100

Mark Hauschildt (privat och via bolag)

Totalt

Handelsplats
AllTeles aktie av serie A handlas sedan den 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap.
Diagrammet nedan visar kursutvecklingen under perioden 1 januari 2015 – 24 november
2016. Sista betalkurs för aktien den 24 november 2016 var 17,30 SEK Aktiens kortnamn är
ATEL A. Per den 24 november 2016 uppgick börsvärdet till ca 462 MSEK.
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Utdelning och utdelningspolicy
Allmänt
Innehavare av Bolagets aktier ska ha rätt till framtida utdelning, förutsatt att beslut om
utdelning har tagits. Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar
och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om utdelning fattas av
bolagsstämman, efter förslag från styrelsen. Alla aktieägare som är registrerade i
aktieboken som upprätthålls av Euroclear Sweden på den avstämningsdag som fastställs
av bolagsstämman har rätt att erhålla utdelning. Utdelning lämnas vanligen till
aktieägarna i form av en kontantbetalning per aktie via Euroclear Sweden, men kan även
betalas ut genom annat än kontanter (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan nås via
Euroclear Sweden behåller aktieägaren fortfarande sitt anspråk på Bolaget gällande
utdelningsbeloppet, med en lagstadgad begränsning på tio år. När den begränsade
perioden har löpt ut övergår utdelningsbeloppet till Bolaget.
Det finns inga restriktioner avseende utdelningsrätten för aktieägare med hemvist utanför
Sverige. Aktieägare som inte har sin skattemässiga hemvist i Sverige måste vanligen
betala svensk källskatt, se även avsnittet "Vissa skattefrågor i Sverige".

Utdelningspolicy
AllTeles utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en direktavkastning som minst
motsvarar eller är högre än genomsnittet för jämförbara bolag i telekombranschen
handlade på reglerade eller oreglerade svenska marknadsplatser. Utdelningen ska dock
alltid vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.
Utdelningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen
att storleken på utdelningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt eller hindrar strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och
genom förvärv.

Utdelningshistorik
Utdelningshistorik

2015

2014

0,75

1,25

26 703 597

25 415 766

20 027 697,75

31 769 707,50

Utdelning per aktie, SEK
Antal aktier
Total utdelning, SEK

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till finns inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser
mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till att skapa gemensamt inflytande över
Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns det inte heller överenskommelser eller
motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Avtal om lock up
De tidigare ägarna av T3, On Top of it AB, Wilderness Consulting AB, Anderhed Invest AB
och Johan Hellström Invest AB, har i aktieöverlåtelseavtalet avseende Förvärvet förbundit
sig att inte sälja de vederlagsaktier som erhölls som ersättning för Förvärvet under en
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period om sex månader. Försäljning får dock ske för att ersätta Bolaget vid ett eventuellt
garantibrott från säljarnas sida under aktieöverlåtelseavtalet.

Central värdepappersförvaring
AllTeles bolagsordning innehåller ett s k avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är
anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear (Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm) som central värdepappersförvarare. Aktierna är registrerade
på person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer att utfärdas för de nya
aktierna. ISIN-koden för aktier av serie A i AllTele är SE0001625534.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Nedan följer en kort beskrivning av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och
revisorer i AllTele. I sammanfattningen avseende tidigare uppdrag har inte uppdrag eller
delägarskap som avslutats för mer än fem år sedan inkluderats. Angivet antal innehavda
aktier inkluderar aktieinnehav via bolag och närstående per dagen för Prospektet.

Styrelse
Enligt AllTeles bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst åtta ledamöter,
med högst fyra suppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av sex ledamöter
valda för tiden intill slutet av årsstämman 2017.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och ledande
befattningshavare
Större aktieägare

Namn

Befattning

Invald

Thomas Nygren

Ordförande

2002

Nej

Ja

Ola Norberg

Ledamot

2002

Nej

Ja

Björn Fernström

Ledamot

2011

Ja

Ja

Mark Hauschildt

Ledamot

2013

Nej

Nej

Robert Charpentier

Ledamot

2013

Ja

Ja

Paul Moonga

Ledamot

2013

Nej

Nej

Thomas Nygren, styrelseordförande sedan 2002
Född: 1962
Andra uppdrag: Thomas Nygren är också advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå
Kommanditbolag (i vilket han även är prokurist), styrelseordförande i Hamilton
Advokatbyrå Holding AB, Hamilton Advokatbyrå AB, Hamilton Advokat Resurs AB, H-ton
Advokatbyrå Holding AB, ANS Intressenter AB, Caranth Trading AB och Caranth Holding AB
samt styrelseledamot i N3 Advokatbyrå AB. Thomas Nygren är även suppleant i Nicklas
Hansen Advokat AB, Peter Kullgren Advokatbyrå AB, Johan Linder Advokatbyrå AB och
Yotta Communications AB.
Tidigare uppdrag: Thomas Nygren har varit styrelseordförande i AppGate Network
Security AB, Hamilton Sverige AB och Hamilton Advokatbyrå Stockholm Holding AB,
styrelseledamot i Lynhill Trading AB, Cryptzone Group AB och Panaxia AB (publ) samt
styrelsesuppleant i MD Advokatbyrå. Thomas Nygren har även varit likvidator i
Innovationsbron Syd AB, Nordia Innovation AB och Innovationsbron Väst Startup AB.
Övrigt: Thomas Nygren har en jur. kand. från Uppsala universitet och är medgrundare i
AllTele.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Antal aktier i AllTele: 519 804 A-aktier
Ola Norberg, styrelseledamot sedan 2002, grundare och tidigare verkställande direktör
Född: 1951

Sida 71 av 94

Andra uppdrag: Ola Norberg är också styrelseordförande i Bastuträsk Charkuteri AB,
Firmify AB, Firmify Holding AB, Teleetablering Utveckling i Sverige AB och Mobilearn
Sverige AB, styrelseledamot i AllTele AB och Winpos Group AB samt styrelsesuppleant i
Indicate IT AB och Network CTRL in Sweden AB.
Tidigare uppdrag: Ola Norberg har varit styrelseordförande i AllTele Sverige AB, AllTele
Privat AB, Topp-Chark AB och Spinbox AB samt styrelseledamot i Ilenio Holding AB,
Kramnet Networks AB, AllTele Sverige AB, AllTele Företag Sverige AB, LandNCall AB,
Pharma Invent R&D AB, V B2B Communicate AB, Early Capital Invest AB och Unga
Medicinska Forskare i Sverige AB. Ola Norberg har även varit styrelsesuppleant i Trovatus
Sverige AB och Wasadata Bredband AB.
Övrigt: Ola Norberg har en ingenjörsexamen från Dragonskolan i Umeå samt en
ledarskapsutbildning från Handelshögskolan i Stockholm och Ericssonkoncernen. Ola
Norberg har lång erfarenhet av telekommunikationsmarknaden, både inom och utanför
Sverige, bl a som försäljningschef och dotterbolagschef inom LM Ericsson under åren
1975–1990. Ola Norberg grundade 1990 Dotcom AB där han var verksam som
verkställande direktör och huvudägare, vilket senare blev en del av Telub AB inom
dåvarande Celsiuskoncernen och som efter förvärv av bland andra Enator och Dialog
börsnoterades 1996 under namnet Enator AB där Ola Norberg var aktiv som
marknadsdirektör i koncernen. Under åren 1998-2002 verkade Ola Norberg som
styrelseordförande eller ledamot i ett antal noterade och onoterade bolag inom data- och
telekommunikation, bland andra Nocom AB, Mobilaris AB och Callisto Mobil AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Antal aktier i AllTele: 1 040 912 A-aktier
Björn Fernström, styrelseledamot sedan 2011
Född: 1950
Andra uppdrag: Björn Fernström är också styrelseledamot och vice ordförande i
Aktiebolaget för Varubelåning samt styrelseledamot i J.A Janssons Stiftelse, Skandia
Investment Management Aktiebolag, PSG Capital AB och Hakaniemen Pantti Oy.
Tidigare uppdrag: Björn Fernström har varit styrelseledamot i Skandiabanken AB, E.
Öhman J:or Capital AB, First Com A/S, Kopy Goldfields AB (publ), Sjö Sandström Sweden
AB, A-Com AB, BO Excellent AB, Burgundy AB, DE Capital Growth Fund AB, Case
Kapitalförvaltning AB, BFK Björn Fernström Konsult AB, Pantauktioner Sverige AB och
Pantbanken Skanstull AB samt styrelsesuppleant i Kentwise AB. Björn Fernström har även
varit revisor i den ideella föreningen Wise Economy.
Övrigt: Björn Fernström har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och har
varit styrelseledamot i HQ AB under perioden 28 september 2010 – 17 juni 2011.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Antal aktier i AllTele: Inga
Mark Hauschildt, styrelseledamot sedan 2013, tidigare verkställande direktör
Född: 1964
Andra uppdrag: Mark Hauschildt är styrelseordförande i Pano360 AB, styrelseledamot i
Medhelp AB och Bright Energy AB (tidigare Anova Energi AB) samt styrelsesuppleant i PEC
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Sweden AB, PEC Malmö AB, PEC Karlstad AB, Pano 360 Norden AB, Medinuse AB, Teran
Ltd. Och Timepiece Lda.
Tidigare uppdrag: Övrigt: Mark Hauschildt är grundare av Universal Telecom.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Antal aktier i AllTele: 17 357 319 A-aktier
Robert Charpentier, styrelseledamot sedan 2013
Född: 1965
Andra uppdrag: Robert Charpentier är också styrelseordförande i Snellman Properties AB,
Snellman Lkv Oy, Snellman Properties Ratakatu Oy, Kvigos AB, Vator Securities AB, Vingen
Ejendomme ApS, Aage Skouboes Vej 2 A/S och MA2 AB, styrelseledamot i OrganoWood AB,
NYBC International Brokerage AB och Gunillaklockan Fastigheter AB samt
styrelsesuppleant i Winston AB.
Tidigare uppdrag: Robert Charpentier har varit styrelseordförande i Acqua Macchina AB
samt styrelseledamot i Marginalen Bank AB, Marginalen AB, Episurf Medical AB, Valuegard
AB och Svartbäcken Fastigheter Uppsala AB.
Övrigt: Robert Charpentier har en masterexamen från Svenska Handelshögskolan, Hanken,
i Helsingfors.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Antal aktier i AllTele: Paul Moonga, styrelseledamot sedan 2013, tidigare verkställande direktör
Född: 1967
Andra uppdrag: Paul Moonga är också styrelseordförande i Strössel & Viggo AB,
styrelseledamot i AllTele Företag Sverige AB, MedHelp Group OY och Zeobra AB samt
styrelsesuppleant i AllTele Privat AB.
Tidigare uppdrag: Paul Moonga har varit styrelseledamot i AllTele Sverige AB, Phonera
(Availo) AB, Kramnet Networks AB, V B2B Communicate AB och LandNCall AB,
verkställande direktör i Ventelo Sverige AB och Greenwich Consulting AB. Paul Moonga har
även varit CEO i Endless International GmbH.
Övrigt: Paul Moonga har en civilekonomexamen från University of Bath och Coblenz School
of Corporate Management. Paul Moonga har befälsutbildning från Befalskolen for Marinen i
Norge. Paul Moonga har lång och djup erfarenhet av telekommunikationsmarknaden, båda
inom Sverige och framför allt utanför Sverige, bl a som VP/CMO i Vodafone Sverige,
Director i Vodafone Group, CMO och Strategy Director i Orange Scandinavia, Vice President
i Framfab AB, Chief Commercial Officer i Blu SPA, och Marketing & Business Development
Director i Telfort Mobile Networks.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Antal aktier i AllTele: 58 360 A-aktier, genom Zeobra AB

Ledande befattningshavare
Bolagets koncernledning består av VD och CFO. Därutöver har Bolaget en utökad
ledningsgrupp omfattande bl a försäljningschef och marknadschef. Med ”ledande
befattningshavare” avses i detta prospekt VD och CFO.
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Johan Hellström, VD från 30 december 2016
Född: 1964
Andra uppdrag: Johan Hellström är också styrelseordförande i Policyfabriken AB,
styrelseledamot och verkställande direktör i Telecom3 Sverige AB, Telecom3 AB,
Perspektiv Bredband AB och E2 Skandinavien AB samt styrelseledamot i Johan Hellström
Invest AB.
Tidigare uppdrag: Johan Hellström har varit Director Special Assignment i Tele2.
Övrigt: Antal aktier i AllTele: Anders Lundström, CFO sedan 2014
Född: 1971
Andra uppdrag: Anders Lundström är också styrelseledamot och verkställande direktör i
Gansevoort AB, styrelseledamot i Söderberg & Partners Securities AB, AllTele Privat AB
samt styrelsesuppleant i AllTele Företag Sverige AB och AllTele Retail Sverige AB.
Tidigare uppdrag: Anders Lundström har varit styrelseledamot i Anova Energi AB, Netett
Sverige AB, Tyresö Sportcenter AB, Eltel Networks Infranet Privat AB, Jämtlands
Linjebyggare & Republikens El AB, samt styrelsesuppleant i AllTele Sverige AB, Almeberg
13 Fastighetsförvaltning AB, Eskil Lundström Holding AB och LandNCall AB.
Övrigt: Anders Lundström har en civilekonomexamen och har 15 års erfarenhet som CFO i
noterade och riskkapitalägda media- och telekombolag.
Antal aktier i AllTele: 15 000 A-aktier
Utökad ledningsgrupp
Namn

Position

Aktieinnehav

Andreas Rix

Försäljningschef

-

Moses Ntereke

Marknadschef och ansvarig för privatsegmentet

-

Linda Larsson

Project manager

-

Linus Skoglund

Kundservicechef

-

Kim Liljegren

Produktchef

Paul Aicardi

Affärsutveckling

-

Saša Cvijić

CIO

-

Christina Christensen

Credit control

-

8 900 A-aktier

Övriga upplysningar om styrelsen och ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress,
Åsögatan 108, 11 tr, Stockholm.
Inga familjeband föreligger mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande
befattningshavare. Ola Norberg har varit styrelseordförande i Topp-Chark AB, i vilket
konkurs avslutades den 6 maj 2013. Thomas Nygren var under 53 dagar styrelseledamot i
Panaxia AB (publ) i vilket konkurs inleddes den 5 september 2012. Paul Moonga har varit
verkställande direktör i Ventelo Försäljning AB, i vilket konkurs avslutades den 5 februari
2014. Robert Charpentier har varit styrelseordförande i Acqua Macchina AB och frånträdde
sin post mindre än ett år före det att bolaget tvångslikviderades (bolaget har sedermera
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försatts i konkurs). I övrigt har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande
befattningshavarna beskrivna ovan under de senaste fem åren (i) varit ställföreträdare i
bolag som försatts i konkurs, likvidation (annat än frivillig likvidation) eller genomgått
företagsrekonstruktion, (ii) varit föremål för utredning eller dömts för något
bedrägerirelaterat brott, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner från
myndigheter eller organisationer som företräder viss yrkesgrupp som är offentligrättslig
reglerad eller (iv) varit föremål för föreläggande om näringsförbud.
Thomas Nygren är advokat hos Hamilton Advokatbyrå KB, vilka, från tid till annan, utför
juridiska tjänster åt Bolaget för vilka ersättning enligt löpande räkning utgår. Paul Moonga
har löpande från ett externt bolag fakturerat Bolaget för konsulttjänster. Bolaget har
löpande löpt tjänster, bl a konsult- och kundtjänsttjänster från bolag kontrollerade av Mark
Hauschildt. Vidare har såväl Paul Moonga, Ola Norberg som Mark Hauschildt fakturerat
styrelsearvode via bolag. Därutöver föreligger inga intressekonflikter, varvid
styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med
Bolagets intressen. Som angivits ovan har ett flertal styrelseledamöter och ledande
befattningshavare ekonomiska intressen i AllTele genom aktieinnehav.
Det finns, såvitt Bolaget känner till, ingen särskild överenskommelse mellan större
aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon befattningshavare
valts in i styrelsen eller tillträtt som verkställande direktör. Det finns ingen styrelseledamot
eller ledande befattningshavare som åtagit sig begränsningar i sina möjligheter att avyttra
sina innehav av aktier i AllTele inom viss tid, annat än vad som framgår under avsnittet
Aktien, aktiekapital och ägarstruktur – Aktieägaravtal.
Vare sig AllTele eller något av dess dotterbolag har ingått avtal med någon
styrelseledamot eller ledande befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget
avslutats (personer i ledningsgruppen har dock rätt till lön under viss tid efter uppsägning
från Bolagets sida, se vidare avsnittet Bolagsstyrning).

Revisor
Revisor i AllTele är Ernst & Young AB, med adress Jakobsbergsgatan 24, 103 69
Stockholm. Michael Forss, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är ansvarig revisor.
Ernst & Young AB har varit revisor under hela den tid som refereras till i den historiska
finansiella informationen i Prospektet. Michael Forss har varit huvudansvarig revisor för
AllTele sedan 2016 års årsstämma.

Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare
Ersättning till styrelseledamöter
Årsstämman 2016 har beslutat att ett årligt arvode om 125 000 SEK vardera ska utgå för
respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget för perioden fram till
årsstämman 2017. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Av tabellen
nedan framgår ersättning till styrelseledamöterna utbetalt för räkenskapsåret 2015.
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Namn
Thomas Nygren
Ola Norberg
Björn Fernström
Mark Hauschildt
Robert Charpentier
Paul Moonga
Summa

Ersättning till styrelseledamöter under 2015, TSEK
Arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionspremier
125
0
0
0
125
0
0
0
125
0
0
0
125
0
0
0
125
0
0
0
125
0
0
0
750
0
0
0

Totalt
125
125
125
125
125
125
750

Ersättning till ledande befattningshavare
Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i Bolaget marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga villkor för att säkerställa att Bolaget kan attrahera och behålla
ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som bolaget behöver.
Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av följande delar: fast lön, rörlig
lön, pensionsförmåner, diskretionär bonus, avgångsvederlag och övriga ersättningar.
Långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som komplement till ovan och föreläggs då
bolagsstämman för beslut eller godkännande.
Rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syfte att främja
Bolagets långsiktiga värdeskapande. Sådana mätbara kriterier kan vara den försäljningsomsättnings- och/eller resultatutveckling som befattningshavaren kan påverka inom sitt
ansvarsområde och ska baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den
rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och ska ha en fastställd
övre gräns som maximalt får uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Vid
bestämmande av rörlig lön ska styrelsen beakta dels möjligheten att föra in förbehåll som
villkorar utbetalningen av viss del av den rörliga lönen av att de prestationer på vilka
intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, dels möjligheten för bolaget att
återkräva sådan ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig
vara uppenbart felaktiga.
Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga förmåner såsom t ex förmånsbil,
sjukvårdsförsäkring etc., vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
Därutöver kan ytterligare ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att
sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare
och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana extraordinära arrangemang kan till
exempel inkludera kontanta engångsutbetalningar eller ett förmånspaket i form av
flyttstöd och liknande.
Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bereds i
styrelsens ersättningsutskott i den mån sådant utskott har tillsatts och beslutas av
styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Har inget ersättningsutskott tillsatts,
bereds och beslutas ersättningen av styrelsen utan närvaro av sådana personer som
omfattas av beslutet.
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Uppsägningstiden ska normalt vara en-sex månader från befattningshavarens sida och från
Bolagets sida vanligtvis tre-tolv månader. Mellan Bolaget och verkställande direktören
gäller att denna har en uppsägningstid vid egen uppsägning på 6-24 månader och vid
uppsägning från Bolagets sida en uppsägningstid på 6-24 månader. Fast lön under
uppsägningstid samt eventuellt avgångsvederlag och ersättning för
konkurrensbegränsning får inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta lönen under
24 månader och aldrig utgå efter att befattningshavaren har uppnått 65 års ålder.
Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för
eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om
styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Av tabellen nedan framgår ersättning till ledande befattningshavare utbetalt för
räkenskapsåret 2015.
Ersättning till ledande befattningshavare under 2015, KSEK
Namn

Lön

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionspremier

Totalt

0*

0

0

0

0

Övriga ledande
befattningshavare
(koncernledningen)

1 440

563

164

435

2 602

Summa

1 440

563

164

435

2 602

Mark Hauschildt (VD)

* Verkställande direktören Mark Hauschildt erhöll ingen ersättning utöver styrelsearvode under 2015.

Ersättning till revisorn
Ersättning till Bolagets revisorer utgår enligt löpande räkning. Under 2015 utgick
ersättning till Ernst & Young AB med 1,877 MSEK, varav revision 1,22 MSEK,
revisionsverksamhet utanför revisionsuppdraget 0,461 MSEK, skatterådgivning 0,196
MSEK.

Pensionskostnader
Pensionsförmåner ska i första hand vara premiebaserade enligt gällande kollektivavtal. För
ledande befattningshavare gäller individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. I AllTele
finns avtal om premiebaserad pensionsavsättning enligt kollektivavtal (ITP1) för samtliga
medarbetare med undantag för VD. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp avseende
pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

Incitamentsprogram
Långsiktiga incitamentsprogram ska kunna utgöra ett komplement till fast och rörlig lön
och ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan de deltagande
befattningshavarna och bolagets aktieägare samt med målet att skapa ett långsiktigt
engagemang i bolaget där deltagarna ges möjlighet att ta del av bolagets långsiktiga
framgång och värdeskapande. Utöver vad som beskrivits ovan om ersättning till ledande
befattningshavare finns i dagsläget inga pågående eller beslutade incitamentsprogram.
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Bolagsstyrning
Allmänt
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är en samling grundprinciper för god
bolagsstyrning som alla noterade bolag är förpliktade att tillämpa från och med 1 juli
2009. Syftet med Koden är att stärka självregleringen och öka allmänhetens insyn i
svenska publika företag, samt att öka kännedomen för den svenska
bolagsstyrningsmodellen. Kollegiets uppdrag är att förvalta Koden och främja god
bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag och kollegiets verksamhet är en del av
svenska näringslivets självreglering på värdepappersmarknaden.
AllTele tillämpar Koden från och med 2009 års årsstämma enligt principen följ eller
förklara. AllTele upprättar årligen en bolagsstyrningsrapport i enlighet med
Årsredovisningslagen och Koden som granskas av Bolagets revisorer.

Bolagsstyrning i AllTele
AllTele är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagsstyrningen
grundas på svensk lagstiftning, huvudsakligen den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter samt på Koden. Härutöver är det Bolagets egna
interna regelverk, i första hand bolagsordningen, som ligger till grund för styrningen av
verksamheten. Bolagsordningen anger var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning,
regler kring bolagsstämma, uppgifter om aktieslag och aktiekapital m m AllTeles interna
regelverk utgörs av:







Bolagsordningen
Styrelsens arbetsordning
VD-instruktion
Beslutsordningar/attestinstruktioner
Instruktion för ekonomisk rapportering
Övriga externa riktlinjer och policys

Bolagsstyrningsrapporten, som upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Koden,
beskriver bl a Bolagets styrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen. Om AllTele finner att en viss regel i Koden inte är
lämplig att följa med hänsyn till AllTeles speciella omständigheter kan Bolaget komma att
avvika från denna regel. Avvikelsen kommer då att redovisas och förklaras.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i AllTele. De aktieägare som närvarar på
bolagsstämman utser styrelse, ordförande och revisor samt arvode för dessa och fattar
bl a beslut om vinstdisposition, ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet.

Valberedning
Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av val av ordförande och övriga
ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor, val av revisor
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och därtill hörande frågor. Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen
och ska få i uppdrag att, i samråd med Bolagets per den 1 september 2016 röstmässigt
största aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse
en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall
en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle
tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av
valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl
lämnar valberedningen före årsstämman 2017, ska valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan
ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2017 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,
arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Styrelsen
Styrelsen i AllTele har en strategiskt styrande roll och ansvarar för att den verkställande
ledningen genomför av styrelsen fattade beslut. Styrelsen utgör även en kontrollfunktion
och har ett informationsansvar för att säkerställa att en korrekt bild av AllTele och dess
finansiella ställning ges till marknaden. Styrelsen arbetar efter en fastställd skriftlig
arbetsordning, vilken reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av
material till sammanträden, ärenden att förelägga styrelsen för beslut samt reglerar
arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören
och definierar verkställande direktörens befogenheter. Styrelsens ordförande förbereder
styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Verkställande direktören
rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte om AllTeles finansiella utveckling. Enligt
AllTeles bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till åtta ledamöter med högst fyra
suppleanter. Några suppleanter har inte utsetts. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i
styrelsen finns inte. För mer information om styrelsen se avsnitt ”Styrelse, ledande
befattningshavare och revisor”.

Ersättningskommitté
Bolaget har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat någon särskild
ersättningskommitté utan styrelsen ansvarar för ersättningsfrågor. Vid sådan beredning
medverkar inte VD.

Revisionsutskott
AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat något särskilt
revisionsutskott utan styrelsen ansvarar för dessa frågor.

Koncernledning
AllTeles verkställande direktör är ansvarig för den löpande operativa verksamheten.
Styrelsen fastställer årligen en instruktion avseende verkställande direktörens uppgifter
och ansvarsområden samt åtaganden gentemot styrelsen. Gentemot styrelsen ska VD
fortlöpande framlägga uppgifter som styrelsen efterfrågar vid bedömning av AllTeles
situation.
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VD har tillsatt en koncernledning som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten.
Koncernledningen består av Verkställande direktör och Ekonomichef. Koncernledningen
arbetar mycket nära varandra med daglig kontakt. AllTeles styrelseordförande och
verkställande direktör har löpande kontakt för avstämning av verksamhetens utveckling.
För mer information om koncernledningen se avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor”.

Ersättningar
Se rubrik ”Ersättningar” i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Revision
Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska AllTeles årsredovisning och
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor
lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpning av
riktlinjer för lön och annan ersättning samt ett yttrande om Bolagets bolagsstyrningsrapport.
Granskning av 2016 års räkenskaper och internkontroll påbörjades i september 2016.
Bolagets revisorer har även översiktligt granskat delårsrapporten per 30 september 2016.
Styrelsen erhåller årligen en redogörelse för om Bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kan
kontrolleras på ett betryggande sätt. Revisorerna rapporterar muntligt och skriftligt till
styrelsen vid minst två tillfällen årligen.
Se vidare under rubrik ”Revisor” i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag som handlas
på Nasdaq Stockholm. Dessutom finns det interna instruktioner, rutiner, system och en
roll- och ansvarsfördelning som syftar till god internkontroll. Bolagets resultat och
utveckling följs internt upp månadsvis med analyser och kommentarer. AllTele har ingen
särskild internrevisionsfunktion, däremot finns i verksamheten inbyggda kontrollelement i
de olika processer som förekommer i AllTele med syfte att stärka den interna kontrollen.
Den interna kontrollen utövas av styrelsen och av VD. En vedertagen definition av intern
kontroll är en process genom vilken styrelsen, ledningen och anställda med rimlig grad av
säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås:




En effektiv och ändamålsenlig verksamhet inklusive skydd av tillgångar
En tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt interna regelverk

Arbetet med utformandet av interna processer och uppföljning av dessa pågår
kontinuerligt inom AllTele.

Internrevision
AllTele har en enkel operativ struktur med två separata affärsområden. De av ledningen
utarbetade internkontrollsystemen för verksamheten följs regelbundet upp av styrelsen
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samt av VD och ledning som dessutom genomför löpande analyser av bolagens
rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa enheternas utveckling. Styrelsen
har mot bakgrund av ovanstående valt att inte inrätta en särskild internrevisionsfunktion.
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Legala frågor och kompletterande information
Allmän bolagsinformation
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), organisationsnummer 556626-2407,
bildades den 22 februari 2002 och registrerades vid Bolagsverket den 11 april 2002.
Nuvarande firma registrerades den 23 december 2005. Bolagets associationsform är
aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är ATEL A.
Styrelsens har säte i Skellefteå. Bolagsstämman kan hållas i Skellefteå eller Stockholm.

Koncernstruktur
Bolaget äger, direkt eller indirekt, samtliga aktier i AllTele Företag Sverige AB,
organisationsnummer 556629-0549, AllTele Privat AB, organisationsnummer 5567671903, AllTele Retail AB, organisationsnummer 559071-8168, AllTele LDA (Madeira),
Telecom3 AB, organisationsnummer 556688-9134. Telecom3 Sverige AB,
organisationsnummer 556642-1763, Perspektiv Bredband AB, organisationsnummer
556632-1021 och T3 Unipessoal LDA (Madeira). Därutöver äger Bolaget ca 34,6 procent av
aktierna i Bright Energy AB, organisationsnummer 556864-8231. AllTele LDA och T3
Unipessoal LDA är vilande och Bolagets avsikt är att likvidera dessa bolag.

Väsentliga avtal
AllTele är inte beroende av något enskilt avtal för verksamhetens bedrivande. Bolaget har
avtal av sedvanlig typ för den verksamhet som bedrivs i Bolaget, bestående av framför allt
kundavtal samt avtal med samarbetspartners och underleverantörer.

Avtal inom den löpande verksamheten
Kundavtal har ingåtts med hushåll, små och medelstora företag samt offentliga
verksamheter. Kundavtalen är standardiserade och innehåller för branschen sedvanliga
villkor. Kundavtalen har i de flesta fall en initial bindningstid och löper därefter tills vidare
med, normalt, en uppsägningstid om tre månader.

Kreditavtal
Bolaget har en utestående kapitalskuld om 40 MSEK under reverskredit hos Swedbank AB
(publ). Därutöver har Bolaget, mot säkerhet i form av företagsinteckningar i dotterbolaget
AllTele Privat AB, upptagit en reverskredit om ytterligare 50 MSEK för finansiering av
Förvärvet.

Aktieägaravtal
Bolaget är part till ett aktieägaravtal avseende Bright Energy AB, i vilket Bolaget innehar
ca 34, 6 procent av aktierna.

Fastigheter
Bolaget har hyresavtal på kommersiella villkor avseende Bolagets verksamhetslokaler i
Skellefteå, Göteborg, Umeå, Karlstad, Malmö och Stockholm.
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Avyttringar och förvärv
Bolaget överförde i januari 2015 den kommunikationsoperatörsverksamhet som tidigare
bedrivits i Kramnet Networks AB till det av Kramfors kommun helägda bolaget Mediateknik
AB.
Bolaget förvärvade i augusti 2016 verksamheten från konkursboet i Phone Family AB (publ)
i konkurs, omfattande sju butiker. Köpeskillingen uppgick till 500 KSEK med möjlig
tilläggsköpeskilling om ytterligare 500 KSEK.

Immateriella rättigheter
Förutom Bolagets, och dess koncernbolags, registrerade firmor saknar Bolaget andra
betydande registrerade immateriella rättigheter.

Transaktioner med närstående
Bolaget har inte beviljat lån till, lämnat garantier eller ställt säkerhet till förmån för
Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer. Ingen av Bolagets
styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer har direkt, eller indirekt
genom närstående bolag eller den närmaste familjen, varit inblandad i affärsuppgörelser
mellan Bolaget på annat sätt än på marknadsmässiga villkor.
Under räkenskapsåren 2014 – 2016 har Bolaget köpt juristtjänster av Hamilton
Advokatbyrå, i vilket Bolagets ordförande är verksam, enligt tabellen nedan.
Bolaget har under räkenskapsåren 2014 - 2016 köpt konsulttjänster från Zeobra AB, i
vilket styrelseledamoten Paul Moonga är verksam, enligt tabellen nedan.
Bolaget har under räkenskapsåren 2014 - 2016 vidare genomfört transaktioner med av
styrelseledamoten Mark Hauschildt närstående bolag enligt tabellen nedan.
Belopp (KSEK)
Närstående bolag

Tjänst

PEC Sweden AB (Mark Hauschildt)
Connecting Sweden AB (Mark Hauschildt)
Phone Family AB (Mark Hauschildt)
Timepiece Servicos De Consultoria LDA (Mark
Hauschildt)
Åre Chalet AB (Mark Hauschildt)
Timepiece Servicos De Consultoria LDA (Mark
Hauschildt)
Hamilton Advokatbyrå (Thomas Nygren)
Zeobra AB (Paul Moonga)

Kundtjänst
Kundtjänst
Konsulttjänster
Räntekostnader
Konferenstjänster
Resekostnader
Juristtjänster
Konsulttjänster

jan- sep 2016

2015

2014

62
12 950
0

122
20 952
651

3 970
25 591
0

0
45

0
0

1 026
0

538
804
236

0
1 236
2 094

0
1 387
2 200

Ovanstående kostnader har varit marknadsmässiga.
Några andra närståendetransaktioner har inte förekommit.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget är inte part, och har inte under de senaste tolv månaderna varit part, i någon tvist,
rättegång eller skiljeförfarande som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller
koncernens finansiella ställning.
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Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet som en följd av att Postoch Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt överklagas. Aktuellt är fortfarande den
kvarstående delen av de s k ”Fotnotsmålen” som avser historisk prisreglering för
terminering av samtalstrafik i fasta respektive mobila nät. Sedan prisregleringen avseende
samtalsterminering i mobila nät avgjorts, kvarstår nu endast en rättslig process hänförlig
till prisregleringar av PTS avseende samtalsterminering i fasta nät under 2008 och 2009.
Bolaget är inte part i rättsprocessen men kan komma att drabbas av ytterligare
betalningsansvar för den händelse utgången i processen utfaller till TeliaSoneras fördel.
Rättsprocessen som förs i Kammarrätten i Stockholms pågår och muntlig förhandling är
utsatt till januari 2017 varefter en dom kan komma. Med anledning av detta hade Bolaget
per den 30 september 2016 eventualförpliktelser uppgående till 2,5 MSEK.

Försäkringar
Bolaget har tecknat försäkringar hos AIG Europé. Styrelsen bedömer att Bolagets
försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Intressen och intressekonflikter
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar
emissionsinstitut i samband med Nyemissionen. Juridisk rådgivare till Bolaget är Hamilton
Advokatbyrå. Erik Penser Bankaktiebolag erhåller en på förhand avtalad ersättning för
utförda tjänster i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Hamilton erhåller ersättning
för utförda tjänster i samband med Nyemissionen enligt på förhand avtalade timarvoden.
Därutöver har dessa rådgivare inga ekonomiska eller andra intressen i Nyemissionen.
Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som, enligt vad som
anges ovan, har ekonomiska eller andra intressen i Nyemissionen.

Handlingar som införlivas genom hänvisning
Följande handlingar, vilka har ingivits till Finansinspektionen, utgör genom hänvisning delar
av Prospektet:



AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2015 med bifogad
revisionsberättelse
AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2014 med bifogad
revisionsberättelse

Tillhandahållande av handlingar
Följande handlingar kan under Prospektets giltighetstid kostnadsfritt erhållas på Bolagets
huvudkontor:




AllTele och dess dotterbolags årsredovisningar för räkenskapsåren 2014-2015
inklusive revisionsberättelser.
AllTeles delårsrapport för perioden januari – september 2016.
T3s årsredovisningar för räkenskapsåren 2014-2015 inklusive revisionsberättelser.

AllTeles finansiella rapporter finns även tillgängliga på Bolagets hemsida www.alltele.se.
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Bolagsordning
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org. nr 556626-2407
1 Bolagets firma
Bolagets firma är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Bolaget är publikt.

2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Skellefteå, Västerbottens län. Bolaget kan hålla bolags-stämma i
Skellefteå eller Stockholm.

3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av produkter och tjänster inom
telefoniområdet samt äga och förvalta utrustning för tillhandahållande av tele-tjänster
inom det fasta telefoninätet samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 högst 48 000 000.

6 Aktieslag
Bolagets aktier ska kunna utges i två serier: A-aktier och B-aktier. A-aktier medför en röst
vardera. B-aktier medför en tiondels röst vardera. Aktier av vardera akties-laget kan ges ut
till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av både Aoch B-aktier ska ägare av A-aktier och B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga
aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av
den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det antal aktier de förut ägde och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av
ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av
optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde
de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
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Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid
ska befintliga A-aktier medföra rätt till nya A-aktier och befintliga B-aktier medföra rätt till
nya B-aktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att
genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
aktieslag.

7 Omvandlingsförbehåll
B-aktie ska kunna omvandlas till A-aktie i nedan angiven ordning.
Ägare av B-aktie ska äga rätt att begära att B-aktie omvandlas till A-aktie i endera av
följande fall:
i) Omvandling ska kunna påkallas från den avstämningsdag för vinstutdelning för
räkenskapsåret 2014 som beslutas av årsstämman som hålls under år 2015 eller, om det
beslutas att vinstutdelning inte ska ske, från dagen för årsstämman år 2015.
ii) Omvandling ska kunna påkallas före den tidpunkt som anges i punkten i) ovan om ägares
av B-aktie innehav av röster i bolaget, inkluderat närståendes innehav av röster,
understiger 52,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. Ägare av B-aktier ska därvid
äga rätt att begära omvandling av sådant antal B-aktier att ägarens innehav av röster i
bolaget, inkluderat närståendes innehav, efter omvandling uppgår till, men inte överstiger,
52,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.
iii) Omvandling ska kunna påkallas före den tidpunkt som anges i punkten i) ovan, av Baktier som ska säljas till tredje part som inte är närstående till den påkallande ägaren av Baktier och som inte har ingått avtal om utövandet av rösträtten avseende aktierna i bolaget
med den påkallande ägaren av B-aktier.
Begäran om omvandling ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur
många aktier som önskas omvandlas och, om omvandlingen inte avser ägarens hela
innehav av B-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att
på det efter begäran närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Styrelsen
ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. För det fall
konvertering påkallats i enlighet med punkten iii) ovan ska styrelsen anmäla omvandlingen
till Bolagsverket för registrering så snart bindande avtal avseende överlåtelsen av aktierna
ingåtts. Omvandlingen är verk-ställd när registrering har skett samt antecknats i
aktieboken.

8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av fem till åtta ledamöter, med högst fyra suppleanter.
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9 Revisorer
På ordinarie bolagsstämma utses antingen en eller två revisorer med högst två
revisorssuppleanter.

10 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare
som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

11 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden komma förekomma till behandling:
1) val av ordförande vid stämman;
2) upprättande och godkännande av röstlängd;
3) val av en eller två justeringsmän;
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5) godkännande av dagordningen;
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,
koncernredovisningen och koncernrevisionberättelsen;
7) beslut om;
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter;
9) fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer;
10) val av styrelse och i förekommande revisorer samt eventuella suppleanter.
11) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

12 Bolagets räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

Sida 87 av 94

13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.
Bolagsordning antogs vid extra stämma den 20 mars 2013.
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Vissa skattefrågor i Sverige
Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skatteregler som kan komma att
aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag som innehar aktier i AllTele.
Sammanfattningen är baserad på skattelagstiftning och praxis vid tidpunkten för Prospektets
utgivande. Sammanfattningen vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige, om inget annat anges.
Sammanfattningen är endast avsedd at ge allmän information och behandlar inte
uttömmande samtliga skattefrågor som kan uppkomma till följd av aktieägande i AllTele.
Redogörelsen omfattar bl a inte aktier som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet
eller av handelsbolag eller annan juridisk person än aktiebolag. Vidare behandlar
sammanfattningen ej de särskilda regler som gäller i företagssektorn beträffande skattefrihet
för kapitalvinster på näringsbetingade aktier, eller de särskilda regler som gäller för andelar i
fåmansaktiebolag. Särskilda regler gäller också för vissa speciella företagskategorier, såsom
investeringsfonder och investmentbolag. Vidare behandlas inte de särskilda lättnadsregler
som kan bli tillämpliga på aktier som tidigare varit onoterade. Den skattemässiga
behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje
aktieägare bör därför konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenser
som innehav av marknadsnoterade aktier i AllTele kan medföra för dennes del, inklusive
tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal som Sverige har ingått
för undvikande av dubbelbeskattning.

Fysiska personer
Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier avyttras av fysiska personer beskattas kapitalvinsten i
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinst respektive
kapitalförlust beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättning efter avdrag
för eventuella utgifter i samband med försäljningen och de avyttrade aktiernas
omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift).
Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden, enligt vilken
omkostnadsbeloppet för varje aktie utgörs av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för
samtliga aktier av samma slag och sort som den avyttrade. Aktier av serie A respektive
serie B anses därvidlag inte utgöra samma slag och sort. Vid avyttring av
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt
schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter i
samband med försäljningen.
Kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier får kvittas i sin helhet mot
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier eller andra
marknadsnoterade delägarrätter (dock ej andelar i investeringsfonder som innehåller
endast svenska fordringsrätter, s k räntefonder). Eventuell överskjutande förlust är
normalt avdragsgill till 70 procent mot övriga skattepliktiga kapitalinkomster som
aktieägaren haft det aktuella beskattningsåret. Uppkommer underskott i inkomstslaget
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kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30
procent av underskott som inte överstiget 100 000 SEK och med 21 procent av resterande
underskott. Ett underskott i inkomstslaget kapital kan inte sparas till senare
beskattningsår.

Skatt på utdelning
Fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital för utdelning på marknadsnoterade
andelar med en skattesats om 30 procent. Skatten innehålls av Euroclear Sweden eller,
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren i samband med utdelning, s k
preliminärskatt.

Aktiebolag
Skatt på kapitalvinster och utdelning
Aktiebolag beskattas normalt för alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 22 procent för
beskattningsår som börjat löpa efter utgången av år 2012, för bolag med brutet
räkenskapsår som avslutas under år 2013 är skatten 26,3 procent. Beräkning av
kapitalvinst och kapitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som för fysiska personer
enligt vad som anges ovan.
Avdrag för kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter medges endast gentemot
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte
kan dras av hos det bolag som gjort förlusten, kan den samma år kvittas mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och delägarrätter i ett annat bolag i samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen och att båda bolagen begär
det vid samma års taxering. Kapitalförluster på aktier som inte har kunnat utnyttjas efter
visst beskattningsår får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter under följande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Kapitalvinstbeskattning
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från
fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av
aktier. Kapitalvinsten kan emellertid bli föremål för beskattning i aktieägarens hemviststat.
Enligt särskilda regler kan dock en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige bli
föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier om denna under det kalenderår
avyttringen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren
varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denne regel är
emellertid i flera fall begränsad genom avtal mellan Sverige och andra länder för
undvikande av dubbelbeskattning.
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Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning från
svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 procent.
Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått för
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal med andra länder
medger nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid
utbetalningstillfället, om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist
föreligger. Avdrag för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear Sweden eller,
beträffande förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt
innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre
skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos
Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen. För juridiska
personer med hemvist inom EU och som innehar 10 procent eller mer av kapitalet i det
utdelande svenska bolaget utgår normalt inte svensk kupongskatt på utdelningen.
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Definitioner och ordlista
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line, en accessform med hög överföringskapacitet.

Churn
Andel kunder som lämnar företaget varje år uttryckt i procent av genomsnittligt antal
kunder.

Fiber-LAN
Genom fiberoptik leds ljus genom s k optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent
glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter.
Fiber, eller Fiber-LAN, är den bredbandslösning som idag erbjuder bäst prestanda och är
helt driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill
obegränsad kapacitet.

IP
Internet Protocol, teknik som används för kommunikation över internet. Informationen
delas upp i mindre paket som visar var informationen ska skickas.

IP-telefoni
Kallas även VoIP, Voice over IP. Liknar vanlig telefoni men med skillnaden att teletrafiken
går över bredbands- eller datanät och baseras på IP-teknik.

IP-VPN
IP-VPN är en fast förbindelse som låter flera lokala nätverk fungera som ett virtuellt privat
nät (VPN), vilket ska öka möjligheten att jobba säkert, kostnadseffektivt och fullt integrerat.
Denna lösning är vanlig för företag och organisationer.

IPv6
Internet Protocol version 6 (IPv6) är den senaste versionen av Internet Protocol (IP) och
skapades för att kunna hatera det ökade antalet användare och enheter som utnyttjar
internet. IPv6 gör att fler användare och enheter kan kommunicera över internet genom
att använda större tal för att skapa IP-adresser.

LAN
Local Area Network, lokalt nätverk på arbetet eller i hemmet.

PSTN
Public Switched Telephone Network, det traditionella kretskopplade telefoninätet baserat
på kopparkabel för överföring av analog telefoni.

PTS
Post- och Telestyrelsen som utövar tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation,
postlagen, lag om radio- och terminalutrustning samt lagen om kvalificerade elektroniska
signaturer.
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Redundans
Redundans existerar i ett telenät när det finns reservkapacitet och/eller
överskottskapacitet som kan bidra till att nätet fungerar vid fel. Om förbindelsen är
redundant ska det finnas fler anslutningar så att nätet omedelbart och automatiskt kan se
till att trafiken tar annan väg om den ena anslutningen slutar fungera.

RGU
Intäktsgenererande enhet (översatt från engelskans Revenue Generating Unit). Till exempel
kan en abonnent stå för två RGUs om han eller hon abonnerar både på internet och
telefoni. Högre antal RGUs betyder mer intäkter för ett företag.

SLA:er
SLA är en förkortning av Service Level Agreement och är en metod för att ange vilken
kvalitetsnivå en leverans ska hålla.

SME-segment
Står för Small and Medium sized Enterprises, på svenska Små och Medelstora Företag
(SMF).

Stadsnät
Stadsnät kallas de bredbandsnät som ägs av kommuner och/eller kommunala bolag med
syfte att vara allmännyttiga på samma sätt som till exempel kommunala vatten- eller
elnät. Ofta är det de kommunala energibolagen som startat stadsnätssatsningarna. Tanken
om allmännytta i stadsnäten har lett till att de ofta agerar i en operatörsneutral
infrastruktur där stadsnätet står för själva uppkopplingen men tjänsterna (till exempel
telefoni och TV) tillhandahålls av kommersiella aktörer.

Svartfiber
Svartfiber är en fysisk fiberledning utan elektronisk utrustning, en fiberoptisk "punkt-tillpunkt-förbindelse", som består av en eller två fibrer (ett fiberpar). Svartfiber ägs av en
nätgrossist, medan utrustningen som ansluts i ändarna ägs av den som hyr svartfibern. De
som hyr svartfiber får själv skaffa och drifta aktiv utrustning som sköter kommunikationen
på det sätt man själv vill. Det är därmed också de själv som bestämmer
kapaciteten/trafikmängden på förbindelsen.

xDSL
DSL eller Digital Subscriber Line är en teknik för att överföra stora mängder data över
telefonledningar av koppar. Tekniker såsom ADSL, RADSL, SDSL och HDSL går ofta under
det gemensamma samlingsnamnet xDSL.
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Adresser
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
AllTele Allmänna Svenska telefonaktiebolaget (publ)
Box 324
931 23 Skellefteå
Telefon: 0910-20 00 05
Fax: 0910-79 80 01
E-post: info@alltele.se
Hemsida: www.alltele.se

Finansiell rådgivare
Erik Penser Bank
Box 7405
SE-103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: +46 8 463 80 00
E-post: info@penser.se
Hemsida: www.penser.se

Legal rådgivare
Hamilton Advokatbyrå KB
Box 715
101 33 Stockholm
Besöksadress: Hamngatan 27
Telefon: +46 8 505 501 00
E-post: mail@hamilton.se
Hemsida: www.hamilton.se

Revisor
Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm
Besöksadress: Jakobsbergsgatan 24
Telefon: +46 8 520 590 00
Hemsida: www.ey.com

Central värdepappersförvaltare
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
Telefon: +46 8 402 90 00
Hemsida: www.euroclear.com
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