
Creades AB – Inlösen av aktier i Creades AB utifrån inlösenrätter 

 

Under 2013 genomförde Creades en delning av bolaget, genom att en del av Creades 

nuvarande innehav fördes över till ett nytt bolag (Sedarec AB), som skiftades ut till 

aktieägarna. 

 

Exempel: 

Conny Carlsson fick under 2013 55 inlösenrätter av Creades och han väljer att lösa in så 

många Creades-aktier som möjligt. Detta innebär att han löser in 15 aktier i Creades och får 

15 aktier i Sedarec. 

 

 

 
 

 

1. I juli 2011 köpte Conny 100 aktier i Öresund. 2012 genomför Öresund ett inlösenprogram, 

vilket innebar för Conny att han erhöll 55 aktier i Creades. I Skatteverkets allmänna råd SKV 

A 2012:05 läser Conny att aktierna i Creades som erhållits genom inlösen bör anses anskaffad 

för 130,50 kr. 

 

2. I slutet av februari 2013 genomförde Creades ett inlösenprogram. För varje aktie i bolaget 

erhölls en inlösenrätt. Tio inlösenrätter berättigade till inlösen av tre aktier i Creades, i utbyte 

mot tre aktier i Sedarec. Conny fick 55 inlösenrätter och utnyttjar 50 av dessa, det innebär att 

Conny kan lösa in 15 hela aktier (50/10 = 5, 5 x 3 = 15) i Creades och få 15 aktier i Sedarec. 

De 5 överblivna inlösenrätterna säljs courtagefritt och Conny får 16,25 kr (5 x 3,25 kr) för 

dem.  

 

3. I slutet av mars 2013 löstes Connys 15 Creades inlösenaktier in och han fick 15 aktier i 

Sedarec. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2013:04 läser Conny att aktierna i Creades 

anses sålda för 139,30 kr per aktie. Den totala försäljningssumman blir 2 090 kr (139,30 x 

15). Beloppet finns också i den kontrolluppgift som Conny fått från sin bank. Varje aktie i 

Sedarec som erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 139,30 kr. 

 

I årets deklaration ska Conny redovisa inlösen av aktierna som en försäljning på 
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blankett K4 avsnitt A. Som försäljningspris för aktierna tar han upp 2 090 kr. Den 

vinsten som Conny ska redovisa är 132 kr (2 090 kr – 1 958 kr). De inlösenrätter som 

han tilldelats och sålt har ingen anskaffningsutgift, alltså blir det en vinst på 16,25 kr 

som han ska redovisa. Vinsten finns redan ifylld i inkomstdeklarationen och den ska inte 

redovisas på blankett K4. 
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