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Brevfråga avseende bestämmande av utdelningsvärde med 
anledning av Blasieholmen Investment Group AB:s utdelning 
av aktier 

Ni har den 6 november 2013 ställt frågor om värdet på utdelningar av aktier i lagerbolag i 
Blasieholmen Investment Group AB (Blasieholmen). 

1 Utdelning av aktier i Afar AB (tidigare Goldcup 9010 AB), 556942-
1620 

 

Blasieholmen har med avstämningsdag den 13 november 2013 delat ut 495 000 aktier i 
Afar AB. Varje aktie i Blasieholmen gav rätt till utdelning av 30 aktier i Afar AB. 

Skatteverket finner att värdet av denna utdelning uppgår till 0,04 kr per utdelad aktie i Afar 
AB. Utdelningen motsvarar 1,20 kr per aktie i Blasieholmen. 

Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för begränsat 

skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat skattskyldig 

person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

2 Utdelning av aktier i Civokojd AB (tidigare Goldcup 9011 AB), 
556942-1612 

 

Blasieholmen har med avstämningsdag den 13 november 2013 delat ut 330 000 aktier i 
Civokojd AB. Varje aktie i Blasieholmen gav rätt till utdelning av 20 aktier i Civokojd AB. 

Skatteverket finner att värdet av denna utdelning uppgår till 0,06 kr per utdelad aktie i 
Civokojd AB. Utdelningen motsvarar 1,20 kr per aktie i Blasieholmen. 

Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för begränsat 

skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat skattskyldig 

person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

  



 
      

 BREVSVAR  

 Datum Dnr  

 2013-11-27 131 676629-13/1152  

   

Joakim Hansson 
010-579 84 91 

  

 

2(2) 

 

3 Utdelning av aktier i Reredef  AB (tidigare Goldcup 9012 AB), 
556942-1604 

 

Blasieholmens utdelning av 396 000 aktier i Reredef AB och där varje aktie i Blasieholmen 
ger rätt till utdelning av 24 aktier i Reredef AB.  

Skatteverket finner att värdet av denna utdelning uppgår till 0,05 kr per utdelad aktie i 
Reredef AB. Utdelningen motsvarar 1,20 kr per aktie i Blasieholmen. 

Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för begränsat 

skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat skattskyldig 

person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

 

4 Utdelning av aktier i Ydna AB (tidigare Goldcup 9013 AB), 
556942-1596 

 

Blasieholmens utdelning av 396 000 aktier i Ydna AB och där varje aktie i Blasieholmen ger 
rätt till utdelning av 24 aktier i Ydna AB. 

Skatteverket finner att värdet av denna utdelning uppgår till 0,05 kr per utdelad aktie i Ydna 
AB. Utdelningen motsvarar 1,20 kr per aktie i Blasieholmen. 

Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för begränsat 

skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat skattskyldig 

person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
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