
Mertiva AB – Inlösen av aktier i Mertiva AB utifrån inlösenrätter 

 

Under 2013 genomförde Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical AB) en utdelning av sitt 

totala aktieinnehav i dotterföretaget Diamyd Medical AB (tidigare Diamyd Therapeutics AB) 

till Mertivas aktieägare. Mertiva beslutade samtidigt att erbjuda sina aktieägare att lösa in 

aktier i Mertiva mot kontant betalning, för 20 kr per aktie.  

 

Exempel: 

Maria Molin fick under 2013 1 000 inlösenrätter av Mertiva och hon väljer att lösa in så 

många aktier som möjligt. Detta innebär att hon har löst in 200 Mertiva-aktier och fått 4 000 

kr i ersättning. 

 

  
 

 

 

1. I april 2013 köpte Maria 1 000 B-aktier i Mertiva för totalt 15 000 kr. 

 

2. I mitten av april 2013 genomförde moderbolaget Mertiva, en utdelning av dotterföretaget 

Diamyd, 3 B-aktier i Mertiva ger rätt till en B-aktie i Diamyd. Maria läser i Skatteverkets 

allmänna råd SKV A 2013:13 att 13 % av omkostnadsbeloppet från Mertiva ska höra till 

erhållna aktier i Diamyd. Hon läser också att för varje aktie i Mertiva erhålls en inlösenrätt 

och att fem inlösenrätter berättigar till att lösa in en aktie för 20 kr. Det innebär att Maria kan 

lösa in 200 aktier (1 000/5). 

  

3. I mitten juni av 2013 löstes Marias 200 Mertiva inlösenaktier in och hon fick 4 000 kr  

(20 kr x 200) i ersättning. 

 

I årets deklaration ska Maria redovisa inlösen av aktierna som en försäljning på 

blankett K4 avsnitt A. Som försäljningspris för aktierna tar hon upp 4 000 kr. Den 

vinsten som Maria ska redovisa är 1 390 kr (4 000 kr – 2 610 kr).  
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TIPS! Om Maria inte haft kvar någon information om vad hon köpte aktierna för eller om 

hon köpt dem till ett lågt pris kan hon istället använda ett schablonbelopp på 20 % av 

försäljningsintäkten som omkostnadsbelopp. I Marias exempel är schablonbeloppet  

800 kr (4 000 kr x 20 %). I sådant fall skulle Maria redovisa en vinst på 3 200 kr  

(4 000 kr – 800 kr). 
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