
 
SECURITAS – utdelning av aktier i Securitas Direct, Niscayah Group (f.d. Securitas 
Systems) och Loomis 
 
Under 2006 delade Securitas ut aktier i Securitas Direct och Securitas Systems (som i maj 
2008 ändrade namn till Niscayah Group) till sina aktieägare. Under 2008 delade Securitas ut 
aktier i Loomis till sina aktieägare.  
 
Utdelningarna var skattefria men i stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Securitas 
delas upp mellan Securitas-aktierna och de utdelade aktierna i Securitas Direct, Securitas 
Systems och Loomis. 
 
I februari 2008 köpte bolaget ESML upp aktier i Securitas Direct för 27:50 kr per aktie utan 
courtage. 
 
Exempel: 
Ulf Larsson har under 2008 accepterat uppköpserbjudandet från ESML och sålt sina 1 000 
aktier i Securitas Direct och fått 27 500 kr i ersättning. 
 

 



 
1.  I juni 2005 köpte Ulf 1 000 B-aktier i Securitas för 124 200 kr. 
 
2 och 3. I september 2006 delade Securitas ut aktier i Securitas Direct och Securitas Systems 
till sina aktieägare och Ulf fick 1 000 aktier i Securitas Direct och 1 000 aktier i Securitas 
Systems. Utdelningen var skattefri, men i stället ska anskaffningsutgiften delas upp mellan de 
ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:26) 
framgår att 18 % av inköpspriset, eller för Ulfs del 22 356 kr (124 200 kr x 18 %), hör till 
aktierna i Securitas Systems och 11 %, eller för Ulfs del 13 662 kr (124 200 kr x 11 %), hör 
till aktierna i Securitas Direct. Securitas Systems bytte namn till Niscayah Group den 13 maj 
2008. 
 
4. Den 8 december 2008 delade Securitas ut aktier i Loomis till sina aktieägare och Ulf fick 
200 aktier i Loomis. Utdelningen var skattefri, men i stället ska anskaffningsutgiften delas 
upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 
2008:38) framgår att 10 % av omkostnadsbeloppet, eller för Ulfs del 8 818 kr (88 182 kr x 10 
%), hör till aktierna i Loomis. 
 
 

 
 
 
I årets deklaration ska Ulf redovisa försäljningen av aktierna i Securitas Direct på 
blankett K4 avsnitt A. Som försäljningspris tar han upp 27 500 kr. Eftersom Ulf säljer 
hela sitt innehav av aktier i Securitas Direct får han dra av hela omkostnadsbeloppet på 
13 662 kr. Den vinst som Ulf ska redovisa är 13 838 kr (27 500 kr – 13 662 kr). 
 
TIPS! Om Ulf inte haft kvar någon information om vad han köpte de ursprungliga aktierna i 
Securitas för eller om han köpt dem till ett lågt pris kan han istället använda ett 
schablonbelopp på 20% av försäljningsintäkten som omkostnadsbelopp. Denna regel 
gäller för Securitas-aktierna och samtliga utdelade aktier i Securitas Direct, Niscayah Group 
och Loomis. I Ulfs exempel är schablonbeloppet för de sålda aktierna i Securitas Direct 5 500 
kr (27 500 kr x 20%). I sådant fall skulle Ulf redovisa en vinst på 22 000 kr (27 500 kr – 5 
500 kr). 


