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Brevsvar avseende Brighter ABs sakutdelning av aktier i Camanio
Care AB
Ni har via brev, som kom in till Skatteverket den 19 januari 2017, frågat om det skattepliktiga
värdet på de aktier som Brighter AB (publ) (556936-8591) nedan benämnt Brighter, föreslås
dela ut i Camanio Care AB (publ) (556761-0307) nedan benämnt Camanio. Vid en samlad
bedömning anser Skatteverket att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 4,20 kr per
utdelad aktie i Camanio.

Bakgrund
En extra bolagstämma i Brighter beslöt den 16 december 2016 att till sina aktieägare dela ut
1 733 672 aktier i Camanio. Avstämningsdagen föreslogs bli den 12 januari 2017. Varje 30
aktier i Brighter berättigade till utdelning av en aktie i Camanio.
Brighter handlades till kurs 5,05 kr den sista dagen inklusive rätt till utdelning av aktier i
Camanio. Den första dagen utan rätt till utdelning handlades Brighter till kurs 4,95 kr. Enligt er
bör nedgången i Brighters betalkurs (0,10 kr/aktie) gånger antalet aktier i Brighter
(52 101 170 st) utgöra värdet för de utdelade aktierna i Camanio, d.v.s. (0,10 x 52 101 170)
5 210 117 kr. Detta värde delat med antalet aktier i Camanio (1 733 672 st) skulle då ge ett
utdelningsvärde på 3 kr per aktie i Camanio.
Ni önskar att vi fastställer utdelningsvärdet för Brighters saktutdelning av aktier i Camanio.

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).

Skatteverkets bedömning
Skatteverket delar er uppfattning att utdelningen inte uppfyller reglerna för skattefrihet och att
den därför ska beskattas.
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En mängd faktorer påverkar en akties värde och Skatteverket anser inte att det enbart går att
hänföra nedgången i de underliggande aktierna i Brighter till avskiljandet av Camanio. Det
utgör endast en indikation om inga andra möjligheter för att bedöma värdet finns. I november
2016 genomfördes dock en riktad emission i Camanio till kurs 4,20 kr per aktie. Det är den
senast kända transaktionen i de underliggande aktierna mellan oberoende parter. Ett vedertaget
sätt att uppskatta ett aktievärde är att utgå ifrån en sådan transaktion. En viktig förutsättning är
att transaktionstillfället och bedömningstidpunkten ligger relativt nära varandra i tiden. I detta
fall handlar det om en månad, vilket ligger inom ramen för vad som normalt är acceptabelt.
Skatteverket anser därför att utdelningsvärdet bör uppgå till 4,20 kr per utdelad aktie i
Camanio. Motsvarande värde per aktie i Brighter blir (4,20/30) 0,14 kr.
Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig
person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt
inkomstskattelagen (1999:1229).
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