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Fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier i Brilliant 
Future AB och teckningsoptioner avseende emission 2021 

Ni frågade den 8 juli 2021 om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier och medföljande 
teckningsoptioner TO1 i Brilliant Future AB (Brilliant), organisationsnummer 556392-3332, 
som emitterades 2021. 

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner TO1 i Brilliant bör 
77 procent hänföras till de nytecknade aktierna och 23 procent till teckningsoptioner av serie 
TO1. 

Bakgrund  

Erbjudandet innebar att för varje tecknad och betald unit för 13 kronor erhölls en aktie i 
Brilliant och en teckningsoption TO1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie i 
Brilliant under perioden 17 februari – 2 mars 2023.  

Investerare förvärvade unit genom utnyttjande av inköpsrätt utgiven av Wise Group AB 
eller genom anmälan om förvärv av unit utan företrädesrätt. Värdet på erhållna inköpsrätter 
från Wise Group anses vara värda 0 kronor, se Skatteverkets brevsvar dnr 8-1069537. 

Skatteverkets bedömning 

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 1 juli 2021. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta 
betalkurser var 4,20 kronor för teckningsoptionerna TO1. Medianvärdet för aktierna samma 
tidsperiod var 14,10 kronor.  

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner i Brilliant bör 
därför (14,10 / (14,10 + 4,20) =)  77 procent hänföras till de nytecknade aktierna och 
(4,20 / (14,10 + 4,20) =) 23 procent till teckningsoptioner TO1. 

Då teckningskursen för en aktie och medföljande teckningsoption var 13 kronor innebär 
detta att (0,77 x 13 =) 10,01 kronor hänförs till aktien. Teckningsoptionen TO1 anses 
anskaffad för (0,23 x 13 =) 2,99 kronor.  


