Transferator AB - split med obligatorisk inlösen
Under 2020 genomförde Transferator en split (S 2:1) där en av de splittade aktierna blev en
inlösenaktie. Inlösenaktierna löstes efter ca tre veckor in automatiskt mot kontant utbetalning
med 0,10 kronor per inlösenaktie. Dessutom erhölls för varje 1122 inlösenaktie en aktie i GLoot Global Esports AB.
Aktieägare som hade ett innehav i Transferator som inte var jämnt delbart med 1122
avrundades nedåt till närmaste hela antal aktier i G-Loot samt erhöll kontant ersättning
motsvarande högst 0,43 kronor per överskjutande inlösenaktie.
Avyttringspriset för en inlösenaktie beräknas till 0,41 kr (0,10 + värdet av ”G-Loot”) enligt
Skatteverkets meddelande SKV M 2021:6.
OBS, detta exempel gäller B-aktien.
Exempel:
Tina Ström har under år 2020 löst in 3 000 inlösenaktier i Transferator. För 2 244
inlösenaktier har hon fått 0,10 kronor i kontant i ersättning per inlösenaktie samt 2 aktier i GLoot. Och för överskjutande 756 st inlösenaktier har hon fått en kontant ersättning på 0,53 kr
per inlösenaktie (0,10 kr + 0,43 kr).
1. I början av april 2019 köpte Tina 3 000 aktier i Transferator för totalt 3 700 kr (inkl.
courtage).
2. I november 2020 genomförde Transferator ett inlösenprogram. För varje aktie i bolaget fick
man en ordinarie aktie och en inlösenaktie (S 2:1). Tina läser i Skatteverkets allmänna råd
SKV A 2021:7 att 25 % av omkostnadsbeloppet ska höra till inlösenaktierna. Tina förde
därför över 925 kr (3 700 kr x 25 %) av det totala omkostnadsbeloppet till inlösenaktierna.
3. I mitten av december löstes de 3 000 inlösenaktierna in. Det försäljningspris som hon ska
redovisa för 2 244 inlösenaktier uppgår till 920 kr (2 244 st x 0,41 kr). För de resterande 756
st fick hon 400 kronor i ersättning (0,10 kr + 0,43 = 0,53 kr. 0,53 kr x 756 = 400 kr). Totalt
försäljningspris blir då 1 320 kr (920 kr + 400 kr).
I årets deklaration ska Tina redovisa inlösen av inlösenaktierna som en försäljning på
bilaga K4 avsnitt A. Som försäljningsintäkt tar hon upp 1 320 kr och som
omkostnadsbelopp 925 kr. Den vinst som Tina ska redovisa är 395 kr
(1 320 kr – 925 kr).
Någon handel skedde aldrig i inlösenaktierna. Inlösenaktierna anses därmed vara onoterade
och schablonmetoden får inte användas.
OBS! Om du har både A-aktier och B-aktier i Transferator ska omkostnadsbeloppet för Aaktierna räknas ut för sig och B-aktierna för sig. A- och B-aktier anses inte vara aktier av
samma slag.

