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Fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier i Intuitive Aerial 
AB och teckningsoptioner avseende emission 2017/2018 

Ni har i förfrågan den 12 februari 2018 ställt en fråga om fördelning av anskaffningsvärdet 
för aktier som emitterades 2017/2018 och medföljande teckningsoptioner. Erbjudandet 
innebar att för varje tecknad och betald unit för 1,20 kronor erhölls två aktier i Intuitive 
Aerial AB, en teckningsoption TO 4 och en teckningsoption TO 5. Båda 
teckningsoptionerna ger rätt att teckna en aktie i Intuitive Aerial AB.  

Svar 

Enligt Skatteverkets bedömning bör anskaffningsutgiften för nytecknade aktier och 
teckningsoptioner som anskaffats vid nyemissionen fördelas mellan aktierna och 
teckningsoptionerna med hänsyn till marknadsvärdena för aktierna och teckningsoptionerna. 

Aktierna och teckningsoptionerna är marknadsnoterade. Handeln med teckningsoptionerna 
påbörjades den 30 januari 2018. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta 
betalkurser var 0,07 kronor för teckningsoptionerna TO 4. Medianvärdet av de fem första 
handelsdagarna med lägsta betalkurser var 0,08 kronor för teckningsoptionerna TO 5. 
Medianvärdet för aktierna samma tidsperiod var 0,49 kronor.  

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner i Intuitive Aerial 
AB bör därför (2 x 0,49 / (2 x 0,49 + 0,07 + 0,08) =) 87 procent hänföras till de nytecknade 
aktierna, (0,07 / (2 x 0,49 +0,07 + 0,08) =) 6 procent till teckningsoption TO 4 och (0,08 / 
(2 x 0,49 +0,07 + 0,08) =) 7 procent till teckningsoption TO 5. 

Då teckningskursen för två aktier och medföljande teckningsoptioner var 1,20 kronor 
innebär detta att (0,87 x 1,20 =) 1,04 kronor hänförs till de två aktierna, varför en aktie anses 
anskaffad för (1,04 / 2 =) 0,52 kronor. Teckningsoptionen TO 4 anses anskaffad för (0,06 x 
1,20 =) 0,07 kronor. Teckningsoption TO 5 anses anskaffad för (0,08 x 1,20 =) 0,09 kronor. 

 

 


