
Com Hem Holding AB – inlösen med inlösenrätt 

 

Under 2015 genomförde Com Hem ett inlösenförfarande. För varje aktie i Com Hem erhölls 

en inlösenrätt. 31 inlösenrätter berättigade till inlösen av en Com Hem-aktie mot ett 

kontantbelopp om 73,50 kronor. 

 

Exempel: 

Conrad Hemming fick under år 2015 1 000 inlösenrätter av Com Hem och han väljer att lösa 

in så många Com Hem-aktier som möjligt. Detta innebär att han löst in 32 Com Hem-aktier 

och fått 2 352 kr i ersättning. 

 

1. I juni 2014 köpte Conrad 1 000 aktier i Com Hem för totalt 63 550 kr (inkl. courtage). 

 

2. I mars 2015 genomförde Com Hem ett inlösenprogram. För varje aktie i bolaget fick man 

en inlösenrätt. Conrad erhåller därför 1 000 st inlösenrätter. Conrad läser på skatteverket.se/ 

aktiehistorik att det behövs 31 inlösenrätter för att lösa in en aktie för 73,50 kr.  Conrad 

utnyttjar 992 inlösenrätter och löser in 32 st aktier (992/31). De 8 överblivna inlösenrätterna 

såldes courtagefritt. Conrad behöver inte redovisa försäljning av inlösenrätterna eftersom 

Skatteverket förifyllt försäljningssumman (vinsten) på inkomstdeklarationen. 

 

3. I mitten av april 2015 löstes Conrads 32 aktier in och han fick 2 352 kr (73,50 kr x 32) i 

ersättning. 

 

I årets deklaration ska Conrad redovisa inlösen av aktierna som en försäljning på 

blankett K4 avsnitt A. Som försäljningsintäkt för aktierna tar han upp 2 352 kr och som 

omkostnadsbelopp 2 034 kr. Hur han beräknat omkostnadsbeloppet framgår av 

genomsnittsberäkningen. Den vinst som Conrad ska redovisa är 318 kr  

(2 352 kr – 2 034 kr).  

 

TIPS! Om Conrad inte haft kvar någon information om vad han köpte de ursprungliga 

aktierna för eller om han köpt dem till ett lågt pris kan han istället använda ett 

schablonbelopp på 20 % av försäljningsintäkten som omkostnadsbelopp. I Conrads 

exempel är schablonbeloppet 470 kr (2 352 kr x 20 %). I sådant fall skulle Conrad redovisa en 

vinst på 1 882 kr (2 352 kr – 470 kr). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


