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Villkor i sammandrag
•

•

•

•
•
•

Övrigt

Utbetalning av 1,10 kronor per aktie i Strax AB (publ) (”Strax”)
genom ett obligatoriskt inlösenförfarande, motsvarande en
kontant utbetalning till Strax aktieägare om totalt 12 624
164,56 euro.
Förfarandet är ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning
där det totala antalet aktier i Strax fördubblas tillfälligt genom
en split, varefter den ena aktien (benämnd inlösenaktie) inlöses mot 1,10 kronor kontant.
Inlösenförfarandet sker obligatoriskt, således krävs ingen åtgärd från aktieägaren. För utländska aktieägare kan det vara
fördelaktigt ur skattesynpunkt att avyttra inlösenaktier på
marknaden istället för att låta dem bli inlösta.
Sista dag för handel i Strax aktie med rätt till inlösenaktie är
den 4 januari 2019.
Avstämningsdag för spliten är den 8 januari 2019.
Utbetalning av inlösenvederlag sker omkring den 30 januari
2019.

•
•
•
•
•

ISIN-kod för aktierna i Strax till och med den 4 januari 2019:
SE0008008254
ISIN-kod för nya aktierna i Strax: SE0012040459
ISIN-kod för inlösenaktierna: SE0012040467
Kortnamn för inlösenaktierna: STRAX IL
Kortnamn för stamaktierna förblir oförändrat: STRAX

För frågor angående inlösenförfarandet, vänligen kontakta
Mangold Fondkommission på 08-503 015 95.
Observera att denna broschyr endast är ett komplement till de
formella handlingar som funnits tillgängliga på bolagets hemsida
sedan 30 november 2018.

Kalendarium
•
•

Extra bolagsstämma 2018: 28 december 2018
Bokslutskommuniké 2018: 28 februari 2019

Definitioner

Med ”Strax” eller ”Bolaget” avses i detta dokument Strax AB (publ), organisationsnummer 556539–7709.

Viktig information

Detta dokument har upprättats inför beslut om inlösenförfarande på extra bolagsstämma planerad till fredagen den 28 december 2018.
Dokumentet utgör inte ett prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller något annat regelverk.
Dokumentet riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras till sådana länder som kräver
ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det
åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Mangold Fondkommission AB, som har biträtt Strax vid
upprättandet av detta dokument, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade
informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av dokumentet. Tvist med
anledning av detta dokument ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.
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Bakgrund och motiv
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att till aktieägarna överföra 12 624 164,563374 euro,
motsvarande 1,10 kronor, per aktie. Detta motsvarar en överföring till aktieägarna om totalt cirka 132.65 miljoner
kronor med beaktande av att Bolaget för närvarande innehar 120 592 332 Strax-aktier. Föreslagen överföring är i
linje med Bolagets utdelningspolicy, att, när kapitalstrukturen och koncernens finansieringsbehov medger, föreslå
utskiftning till aktieägarna genom utdelning eller annan teknik, beroende på vilken teknik som är lämpligast vid
varje enskilt tillfälle. Under förutsättning att extra bolagsstämman den 28 december 2018 beslutar i enlighet
med styrelsens förslag kommer varje Strax-aktie att delas upp i två aktier, varav den ena kommer att benämnas
inlösenaktie. Handel med inlösenaktier kommer att ske under perioden 9 januari 2019 – 23 januari 2019. Därefter
kommer inlösenaktierna automatiskt att lösas in mot erhållande av 1,10 kronor per inlösenaktie. Aktieägarna behöver inte vidta någon särskild åtgärd för att erhålla inlösenlikviden, som beräknas utbetalas den 30 januari 2019.
För övrig information hänvisas till denna informationsbroschyr, vilken har framtagits inför den extra bolagsstämman den 28 december 2018 med anledning av den föreslagna kapitalöverföringen till aktieägarna genom ett
automatiskt inlösenförfarande.

Stockholm 21 december 2018
Strax AB (publ)
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Beskrivning av
inlösenförfarandet
Styrelsens förslag i korthet

Styrelsen i Strax föreslår att extra bolagsstämma den 28 december 2018 beslutar om utbetalning av kapital till
aktieägarna i Strax genom ett inlösenförfarande. Förslaget innebär att det totala antalet aktier i Strax tillfälligt fördubblas genom en split, varefter den ena aktien benämns inlösenaktie och inlöses obligatoriskt mot 1,10 kronor
per aktie. Sammanlagt kommer 132 651 565 kronor utbetalas till aktieägarna.
Aktieägare som är registrerade i det av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda avstämningsregistret på avstämningsdagen den 8 januari 2019 erhåller inlösenaktier. Sista dag för handel med Strax aktie, inklusive rätt att erhålla
inlösenaktier, är den 4 januari 2019.

Tidsplan

Extra Bolagsstämman

Första dag för handel
med aktien efter
aktiesplit, exklusive rätt
till inlösenaktier

Sista dag för
handel med aktien före
aktiesplit,
inklusive rätt till
inlösenaktier

28 dec

4 jan

Första dag
för handel med
inlösenaktier

Avstämningsdag
för aktiesplit och rätt
till inlösenaktier

7 jan

8 jan

Avstämningsdag för
inlösen i Euroclear

Inlösenlikvid
beräknas utbetalas
till innehavare av
inlösenaktier

Sista dag
för handel med
inlösenaktier

9 jan

23 jan

25 jan

30 jan

Efter erhållande av inlösenaktier kan aktieägare välja mellan alternativ 1 och alternativ 2 enligt följande:
Alternativ 1: Erhålla likvid om 1,10 kronor per inlösenaktie. Detta sker per automatik givet att alternativ 2 inte
väljs.
Alternativ 2: Avyttra inlösenaktier på marknaden under perioden 9 januari 2019 – 23 januari 2019. För utländska
aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattesynpunkt att avyttra inlösenaktierna på marknaden istället för att låta
dem bli inlösta.
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Illustrativt exempel

Du är på avstämningsdagen för inlösenförfarandet registrerad som aktieägare till 1 000 stycken aktier i Strax.
Den aktuella kursen antas i detta exempel vara 4 kronor per aktie. Dina aktier är då värda:

Före

Efter

När inlösenförfarandet påbörjas kommer varje stamaktie att delas upp i en stamaktie och en inlösenaktie.
Inlösenaktien löses automatiskt in för 1,10 kronor, alternativt kan du själv avyttra inlösenaktierna på marknaden eftersom handel i inlösenaktien kommer att ske
på Nasdaq Stockholm (Small Cap). Den teoretiska aktiekursen för Strax aktie, efter uppdelningen, beräknas
vara 2,90 kronor, det vill säga skillnaden mellan aktiekursen före uppdelningen (4 kronor) och värdet på
inlösenaktien (1,10 kronor).

Kontant betalning för 1 000 inlösenaktier x 1,10 kronor
= 1 100 kronor, eller det belopp innehavaren erhåller i
samband med en eventuell avyttring av inlösenaktierna
på marknaden.

1 000 aktier i Strax x 4 kronor = 4 000 kronor

1 000 aktier x 2,90 kronor = 2 900 kronor

Innehavaren har därmed samma antal aktier i Strax efter, som, innan inlösenförfarandet och har erhållit 1,10
kronor kontant för varje innehavd aktie på avstämningsdagen.

Detta exempel beaktar inte eventuella skatteeffekter
Ditt aktieinnehav ser då ut som följer:
som uppkommer i samband med inlösen, se vidare under ”Skattefrågor i Sverige”. Är du utländsk aktieägare
1 000 aktier i Strax x 2,90 kronor = 2 900 kronor
kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att
avyttra dina inlösenaktier istället för att låta dem bli
1 000 inlösenaktier x 1,10 kronor = 1 100 kronor
inlösta. Inlösenaktierna kommer därför att noteras på
Nasdaq Stockholm (Small Cap) under perioden 9 januStrax kommer senare lösa in dina inlösenaktier mot en ari 2019 – 23 januari 2019 och du som aktieägare har
likvid om 1,10 kronor per inlösenaktie. Detta sker utan då möjlighet att sälja dina aktier.
att innehavaren behöver agera aktivt. Alternativet är
att innehavaren själv avyttrar innehavda inlösenaktier
på marknaden. Efter att inlösenförfarandet genomförts
kommer innehavaren inneha:

1 000 aktier i Strax

1 000 aktier i Strax

1 000 aktier i Strax
1 000 inlösenaktier
i Strax
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1 100 kr kontant

Villkor och anvisningar
Aktiesplit och inlösen

Den som på avstämningsdagen för split den 8 januari 2019 är registrerad som aktieägare i Strax erhåller för varje
innehavd aktie en inlösenaktie. Varje inlösenaktie kommer automatiskt lösas in mot en kontant likvid om 1,10
kronor per aktie. Alternativt kan inlösenaktierna avyttras på marknaden av innehavaren.

Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet

Sista dag för handel i Strax inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet är den 4 januari 2019. Första dag för
handel i Strax exklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 7 januari 2019.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för aktiespliten i Strax är den 8 januari 2019. Därefter bokas inlösenaktierna in på
respektive aktieägares VP-konto. Aktieägaren erhåller därefter en VP-avi som redovisar antalet inlösenaktier som
erhållits.

Handel i inlösenaktierna

Handel med inlösenaktier äger rum på Nasdaq Stockholm (Small Cap) under tiden från och med den 9 januari
2019 till och med den 23 januari 2019.

Redovisning av inlösenlikvid

I samband med att inlösenlikvid utbetalas kommer de på aktieägarens VP-konto registrerade inlösenaktierna att
utbokas. VP-avi härom utsänds ej. Inlösenlikviden om 1,10 kronor kontant för varje inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 30 januari 2019. Likviden kommer att utbetalas via Euroclear till det avkastningskonto som är
anslutet till VP-kontot. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerat aktieinnehav i Strax erhåller ingen avisering från Euroclear. Information om
inlösenförfarandet lämnas av respektive förvaltare.

Utländska aktieägare

Utländska aktieägare som deltar i inlösenförfarandet och får aktier inlösta är normalt skyldiga att erlägga svensk
kupongskatt, se vidare ”Skattefrågor i Sverige”. Kupongskatt kommer därför normalt att uttas av utländska aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut.
Utländska aktieägare bör notera att en del av inlösenlikviden kan komma att innehållas för täckande av
kupongskatt.

Förutsättningar för slutförande av inlösenförfarandet

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman om aktieinlösen innefattar beslut om aktiesplit, fondemission och
minskning av aktiekapitalet. Fullföljande av inlösenförfarandet förutsätter att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med förslaget samt att det registreras hos Bolagsverket och verkställs.
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Finansiella effekter

Inlösenförfarandet innebär att eget kapital i koncernen kommer att minska med 132.65 miljoner kronor. Minskningen medför, allt annat lika, en reduktion av det egna kapitalet från 19.79 miljoner euro till cirka 7.17 miljoner
euro baserat på senast avgiven delårsrapport för perioden 1 januari 2018 – 30 september 2018.

Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av inlösenförfarandet för aktieägare i Strax som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på
gällande skattelagstiftning och praxis vid tidpunkten för denna informationsbroschyr och är endast avsedd som
generell information.
Sammanfattningen behandlar inte:
•
•
•
•
•
•

situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet
situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag
situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto
de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) på näringsbetingade aktier
utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige
utländska företag som har varit svenska företag

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild
aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare
om de skattekonsekvenser som inlösenförfarandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och
effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.
I korthet
Erhållande av inlösenaktier genom aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Beskattning sker först när inlösenaktier säljs eller löses
in. Anskaffningsutgiften för dina inlösenaktier kommer att baseras på en procentandel av din anskaffningsutgift för de ursprungliga
aktierna. Skatteverket kommer att i allmänna råd fastställa hur denna fördelning ska göras. För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet uttas normalt svensk kupongskatt vid inlösen av aktier, men däremot inte om inlösenaktier säljs.

Inlösen och försäljning av inlösenaktier

Inlösen av aktier behandlas som en försäljning av de inlösta aktierna och utlöser kapitalvinstbeskattning.1 Även
en försäljning av inlösenaktier utlöser kapitalvinstbeskattning. En kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som
skillnaden mellan inlösenlikviden eller försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella utgifter i samband
med inlösen eller försäljningen) och anskaffningsutgiften för de inlösta eller sålda aktierna.
Anskaffningsutgiften för inlösenaktier som erhållits vid aktiespliten beräknas på så sätt att anskaffningsutgiften
för de ursprungliga Strax-aktierna2 omedelbart före aktiespliten fördelas mellan inlösenaktierna och de vanliga
Strax-aktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på inlösenaktierna och de ursprungliga
aktierna i samband med aktiespliten och avskiljandet av inlösenaktierna.3 För inlösenaktier som köpts är
anskaffningsutgiften den faktiska köpeskillingen för aktierna.
1

Erhållande av inlösenaktier i samband med aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Istället sker beskattning när inlösenaktier säljs eller löses in.

2
(a)
(b)
(c)
(d)

AKTIEÄGARE:
Aktieägare som erhöll inlösenaktier i Novestra genom aktiesplit år 2016, se SKV M 2016:7 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
Aktieägare som erhöll inlösenaktier i Novestra genom aktiesplit år 2013, se SKV M 2014:3 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
Aktieägare som erhöll inlösenaktier i Novestra genom aktiesplit år 2011, se SKV M 2011:08 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
Aktieägare som erhöll inlösenaktier i Novestra genom aktiesplit år 2007, se SKV M 2007:21 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

3

Strax kommer att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket om hur denna fördelning ska göras. Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på Strax 		
hemsida (www.strax.com) och Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
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Anskaffningsutgiften för alla aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör observeras att inlösenaktierna inte anses vara av samma slag och sort
som de vanliga Strax-aktierna. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna får alternativt bestämmas till 20 procent
av inlösenlikviden eller försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella utgifter i samband med inlösen eller
försäljningen) enligt schablonmetoden.
Exempel
Observera att beloppen i exemplet är antagna.
En aktieägare har 100 Strax-aktier med en genomsnittlig anskaffningsutgift om 3 kronor omedelbart före aktiespliten. Antag att Skatteverket i sina kommande allmänna råd fastställer att 73 % av anskaffningsutgiften för en ursprunglig Strax-aktie ska hänföras till den
vanliga aktien och att 27 % ska vara hänförlig till inlösenaktien. Anskaffningsutgiften för inlösenaktien blir då 0,81 kronor (27 % av 3
kronor). Den vanliga aktien får därefter en genomsnittlig anskaffningsutgift om 2,19 kronor (73 % av 3 kronor).
Inlöses eller säljs 100 inlösenaktier för 1,10 kronor per styck uppkommer då en kapitalvinst om (100 x 1,10) – (100 x 0,81) = 29
kronor.

Fysiska personer

För fysiska personer beskattas kapitalvinster på inlösenaktier i inkomstslaget kapital med 30 procents skatt.
Kapitalförlust på inlösenaktier får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels
på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust
som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent
av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte
sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster på inlösenaktier, i inkomstslaget
näringsverksamhet med 21.4 procents skatt (för räkenskapsår som påbörjats tidigast 1 januari 2019).
Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på inlösenaktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får
sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger
koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör. Särskilda
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag.
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Utländska aktieägare

För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet (begränsat skattskyldiga) jämställs inlösen av aktier med utdelning, vilket medför att svensk kupongskatt normalt tas ut på inlösenlikviden. Kupongskattesatsen
är 30 procent, men den är i allmänhet reducerad enligt skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Avdraget för
kupongskatt verkställs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren. Kupongskatt tas ut vid inlösen av aktier oavsett om inlösenaktierna erhållits genom aktiesplit eller köpts. Det bör dock
observeras att ingen kupongskatt tas ut vid försäljning av inlösenaktierna (före inlösentidpunkten).
Återbetalning av den del av kupongskatten som belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för inlösenaktierna
medges efter ansökan hos Skatteverket. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna fördelas normalt mellan
inlösenaktier och vanliga aktier enligt vad som angetts ovan under rubriken ”Inlösen och försäljning av inlösenaktier”. För inlösenaktier som köpts beräknas anskaffningsutgiften med tillämpning av genomsnittsmetoden. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna i Strax får alternativt bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden. Ansökan om
återbetalning görs skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter inlösentillfället.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige - och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i
Sverige - kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål
för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i
Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Strax, om de vid något tillfälle under
det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller
stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan
Sverige och andra länder.
Notera således att svensk kupongskatt påförs endast i det fall den utländska aktieägaren behåller inlösenaktien
fram till inlösen och att svensk kupongskatt inte påförs vid försäljning av inlösenaktier på marknaden.

9

Frågor och svar
Varför föreslår Strax inlösen av aktier?
Mot bakgrund av Strax starka balansräkning samt med
hänsyn till den goda likviditetssituationen efter avyttringen av Gear4 i november 2018 har Bolagets styrelse fattat beslut om att föreslå extra bolagsstämma angående
utbetalning av kapital till Strax aktieägare. Utbetalningen föreslås genomföras genom en aktieinlösen som
ett alternativ till utdelning. Inlösen av aktier kan vara
skattemässigt fördelaktigt för vissa aktieägare.
Varför investerar inte Strax pengarna i verksamheten
istället för att ”dela ut” dem?
Strax har erfordeliga medel efter utskiftningen för att
genomföra planerade och kommande investeringar. Bolaget har en tillräckligt stark finansiell ställning för att
utvecklas enligt uppsatta mål.

Hur många aktier kommer jag att ha?
Du som aktieägare kommer ha samma antal stamaktier
i Strax såväl före som efter att inlösenförfarandet genomförts givet att du inte köper eller säljer aktier. De inlösenaktier som skapats kommer, samtliga, bli föremål
för obligatorisk inlösen.
Varför är inlösenförfarandet obligatoriskt?
Inlösenförfarandet görs som ett alternativ till utdelning,
varför det är naturligt att inlösen är obligatoriskt. Samtidigt garanteras att alla aktieägare i Strax behandlas
likvärdigt och på ett ansvarsfullt sätt.
När kommer avstämningsdagen för erhållande av
inlösenaktier att äga rum?
Avstämningsdag är den 8 januari 2019. Den som är registrerad aktieägare per avstämningsdagen kommer erhålla inlösenaktier.

Vad innebär obligatorisk inlösen av aktier?
Att aktier löses in obligatoriskt innebär att nyskapade
så kallade inlösenaktier inlöses från aktieägarna till en När får jag mina pengar?
förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna Inlösenaktien inlöses automatiskt den 25 januari 2019,
behöver göra någonting.
vilket innebär att likviden beräknas finnas tillgängliga
omkring den 30 januari 2019.
Behöver jag som aktieägare göra någonting?
Du som aktieägare har två alternativ:
Varför kommer handel i inlösenaktier vara möjlig?
Genom att möjliggöra handel i inlösenaktierna kan
Alternativ 1
utländska aktieägare, genom att avyttra sina inlösenaDu behöver inte göra någonting aktivt; Strax kommer ktier på marknaden, eventuellt nå en gynnsammare
automatiskt att lösa in dina inlösenaktier och du er- skattesituation jämfört med att delta i inlösenförfaranhåller då 1,10 kronor kontant per inlösenaktie.
det.
Alternativ 2
Du kan avyttra inlösenaktierna på marknaden själv, via
en bank eller fondkommissionär. Är du utländsk aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att avyttra inlösenaktierna på marknaden istället
för att låta dem bli inlösta.

Vad får inlösenförfarandet för skatteeffekter?
Skatteeffekterna för dig som aktieägare beror på din
specifika situation. Om du behöver veta mer om skatteeffekterna för just dig, bör du låta en skatterådgivare
bedöma vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och
hur du bör hantera dessa.

Hur och när kommer Strax aktiekurs att påverkas?
För ytterligare information om vissa skattefrågor som
Det går inte i detalj att förutspå exakt hur aktiekursen aktualiseras med anledning av inlösenförfarandet hänkommer att påverkas av uppdelningen i stamaktier och visas till avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”.
inlösenaktier. Teoretiskt sett bör kursen på stamaktien
sjunka med inlösenbeloppet för inlösenaktien, det vill
säga 1,10 kronor. Denna kursförändring inträffar en
handelsdag före avstämningsdagen för uppdelningen
av stamaktien, det vill säga den 7 januari 2019.
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Hur kommer anskaffningsvärdet på mina nya
Hur stor blir kupongskatten?
inlösenaktier att beräknas?
Storleken på kupongskatten för utländska aktieägare Det anskaffningsvärde som du har på dina ursprunglivarierar beroende på i vilket land aktieägaren har sin ga stamaktier kommer fördelas på stamaktierna och
hemvist. För ytterligare information om kupongskatt inlösenaktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i
hänvisas till Skatteverkets webbplats,
marknadsvärdena på inlösenaktierna och de ursprungliwww.skatteverket.se.
ga stamaktierna i samband med aktiespliten och avskiljandet av inlösenaktierna.
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Kontakt
Emittent

Strax AB
Mäster Samuelsgatan 10
111 44 Stockholm
+46 (0) 54 150 170
Info.sweden@strax.com

Emissioninstitut

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
+46 (0) 8 503 01 550
Info@mangold.se

Legala rådgivare

Advokatfirman Vinge Stockholm AB
Smålandsgatan 20
111 46 Stockholm
+46 (0) 10 614 30 00
Contact@vinge.se
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