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Brevfråga avseende New Equity Venture International AB:s 
utdelning av aktier i QBNK Holding AB 

Ni har via e-post från Anna Jansson, den 25 augusti 2014, ställt fråga om värdet på utdelning 

av aktier i QBNK Holding AB. 

Bakgrund 

Den 12 mars 2014 hölls en extra bolagsstämma i QBNK Holding AB (nedan QBNK) där 

beslut fattades om nyemission av 3 750 000 aktier i vilket New Equity Venture International 

AB (NEVI) ägde företrädesrätt att teckna samtliga aktier till en teckningskurs om 1,32 kr per 

aktie.  

För att skapa ett bredare ägande, som enligt NEVI är en god förutsättning för såväl framtida 

kapitalanskaffning som den planerade noteringen av QBNK, föreslog styrelsen att den extra 

bolagsstämman skulle besluta om utdelning av 7,5 % av det totala antalet aktier i QBNK, 

motsvarande 42,5 % av NEVI:s totala innehav i bolaget. Stämman fastställde förslaget den 

15 april 2014. 

Skatteregler 

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. 

Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (Lex Asea, 42 kap. 16 § 

inkomstskattelagen, IL ). Skatteverket anser att utdelningen inte uppfyller reglerna för 

skattefrihet, varför utdelningen ska beskattas. 

Beräkningar 

QBNK är ett nystartat företag med registreringsdatum den 13 januari 2014. QBNK är 

egentligen namnet på ett IT-verktyg eller produkt för applikation integration, vilket 

utvecklats inom ägarbolaget Tre Liljor och lanserats som en kommersiell produkt 2006. 

Bolagets affärsidé är att erbjuda tjänster inom ”digital asset management”, dvs.  hantering av 

digitala bilder och filmer. QBNK ser till att bilderna arkiveras på ett säkert ställe och att det 

går snabbt att hitta bilderna när de ska användas.   

Branschklassificering enligt GICS ger följande träd. 

Information Technology -Software & Services-Software-Application Software 
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Ett jämförbart noterat företag är Wedia som efter många förlustår lyckats leverera  en 

EBITDA-marginal på 23 % för helåret 2013. 

Skatteverket delar frågeställarens (Anna Jansson) uppfattning att en stark framtidsutsikt kan 

motivera ett fundamentalt aktievärde på 2,5 kr per aktie.  

I avsaknaden av prognoser och historiska data från bolaget bör noterat värde den 2 juni 

2014, dvs. en kort tid, cirka 1,5 månader efter utdelningen återspegla aktiens lägsta 

marknadsvärde. Enligt Bloomberg hade aktien en snittkurs på 2,04 under första 

handelsdagen på aktietorget. Sammanfattningsvis kan ett rimligt aktievärde ligga i intervallet 

2 kr- 2,5 kr.   

Skatteverket finner att värdet av denna utdelning uppgår till 2 kr per utdelad aktie i QBNK. 

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). 

Hälsningar 

 

Daniel Persson 

 

 

 


