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Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2021 av aktier i LifeAssays AB mot aktier i AegirBio 
AB 

Ni har i förfrågan den 2 december 2021 ställt en fråga om avyttringspris och anskaff-
ningsutgift med anledning av utbytet år 2021 av aktier i LifeAssays AB (LifeAssays), 
organisationsnummer 556595-3725 mot aktier i AegirBio AB (AegirBio), organisations-
nummer 559222-2953. Utbytet av aktier genomfördes genom att LifeAssays fusionerades in 
i AegirBio.     . 

Observera att brevsvaret endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) 
deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten 
beskattning där erhållna aktier i AegirBio övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de 
bortbytta aktierna i LifeAssays. 

Fusionen 

Alla aktieägare i LifeAssays som var upptagna i LifeAssays aktiebok per dagen för Bolags-
verkets registrering av fusionen erhöll cirka 0,0616 aktier i AegirBio för varje aktie i 
LifeAssays. Endast hela aktier i AegirBio har erlagts till aktieägarna i LifeAssays som fusions-
vederlag. Alla fraktioner av aktier i AegirBio som inte berättigade till en hel ny aktie i 
AegirBio har sålts på Nasdaq First North Growth Market. Försäljningslikviden utbetaldes till 
LifeAssays tidigare aktieägare i proportion till värdet av de fraktioner som innehades 
omedelbart före fusionen. 

Fusionens rättsverkningar inträdde när anmälan om fusion registrerades av Bolagsverket den 
10 juni 2021. 

Skatteregler 

När aktieägaren vid en fusion får aktier utbytta mot andra aktier anses aktieägaren ha sålt 
aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier aktieägaren har fått i utbyte. 
Motsvarande värde utgör anskaffningsutgift för de tillbytta aktierna. Vinst ska beskattas och 
avdrag för förlust kan komma i fråga. Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag 
fusionsförfarandet blir rättsligt bindande. Under vissa förutsättningar kan beräkningen av 
vinst skjutas framåt genom framskjuten beskattning eller genom uppskov när det gäller vinst 
för juridiska personer. AegirBio har uppgivit att förutsättningarna för uppskov och 
framskjuten beskattning är uppfyllda. 
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Beräkningar 

Fusionens rättsverkningar inträder, vilket bland annat innebär att det överlåtande bolaget 
upplöses, när anmälan om fusion registreras i aktiebolagsregistret av Bolagsverket. I detta fall 
registrerades fusionen hos Bolagsverket den 10 juni 2021. Aktieägarna i LifeAssays bör 
därmed anses ha avyttrat sina aktier i LifeAssays den 10 juni 2021. 

Aktierna i AegirBio är föremål för handel vid Nasdaq First North Growth Market. 

Den 10 juni 2021 uppgick lägsta betalkurs för en aktie AegirBio till 73,30 kronor. 

Varje aktie i LifeAssays som bytts bort bör anses såld för (0,0616 x 73,30 =) 4,51 kronor. 

Varje aktie i AegirBio som förvärvats genom bytet får anses köpt för 73,30 kronor. 

 

 


