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Brevfråga avseende utdelningsvärde för aktier utdelade av Double 

Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP”), org. nr 556991-6082 har via e-
post, den 12 februari 2021, ansökt om att Skatteverket ska bedöma marknadsvärdet av aktien  i 
FarmPharma AB, org. nr 559157-4131 nedan benämnd ”FarmPharma” i samband med 
sakutdelning från DBP. Eftersom flera aktieägare måste ta upp utdelningen till beskattning till 
ett visst värde vill DBP få värdet fastställt.  

Bakgrund 

Aktieägarna i DBP, har på årsstämman den 11 juni 2020 beslutat om sakutdelning i form av 

samtliga innehav av aktier i delägda dotterbolaget FarmPharma till aktieägarna i DBP. Styrelsen 

har den 25 november 2020 beslutat att avstämningsdag för utdelningen skall vara torsdagen 

den 14 januari 2021. 

Per avstämningsdagen kommer aktieägare i DBP att erhålla 0,2308565 aktier i FarmPharma AB 

för varje aktie som innehas i DBP oavsett aktieslag. Avrundning av antalet aktier sker uppåt 

beräknat per aktieägare. De som är aktieägare i DBP på avstämningsdagen behöver inte vidta 

någon åtgärd för att erhålla aktier i FarmPharma AB.  

Enligt DBP faller utdelningen inte inom den så kallade Lex Asea-regeln. DBP uppskattar 

marknadsvärdet av aktien i FarmPharma AB till 1,5 kr vid utdelningstidpunkten.  

 

Skatteregler 

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning 
(42 kap. 1§ inkomstskattelagen (1999:1229)). En begränsat skattskyldig person beskattas enligt 
kupongskattelagen (1970:624).  
 
Inkomster i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet (61 kap. 2 § inkomstskattelagen). 
 
 
Utdelningsvärdet enligt inkomstskattelagen utgörs av aktiernas marknadsvärde när aktieägaren får 
tillgång till aktierna. De erhållna aktierna anses anskaffade för ett pris som motsvarar aktiernas 
värde vid samma tidpunkt. 
 
Värdet enligt kupongskattelagen bör vid denna utdelning motsvara beräknat värde enligt 
inkomstskattelagen. 

 
Skatteverkets bedömning 
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Skatteverket delar er uppfattning att utdelningen inte uppfyller villkoren för skattefrihet, och 

den ska därför beskattas. 

FarmPharma är ett farmaceutiskt bolag som verkar med egenutvecklad immunstimulerande 

proteiner inom behandling och prevention av  infektioner, orsakade av virus och bakterier. 

I enlighet med förda analyser i emissionsprospektet från den 25 november 2019 är 

FarmPharma värt 19 651 590 kr eller 15 kr per aktie. Efter fondemission/splitt där för varje 

tidigare aktie erhålls 9 nya aktier, dvs. splitt 10:1 uppgår aktievärdet till 1,5 kr.  Detta bör anses  

återspegla ett marknadsmässigt aktievärde för FarmPharma.   

Sammanfattningsvis bestäms FarmPharmas fundamentala aktievärde till 1,5 kr i enlighet med  

Skatteverkets samlade bedömning. Därmed bör varje aktie i FarmPharma anses anskaffad för 1,5 

kr. Utdelningsvärdet uppgår till 1,5 kr per utdelad aktie i FarmPharma. Detta värde gäller som 

skattepliktigt värde per aktie i FarmPharma,  både för en begränsat skattskyldig person enligt 

kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt 

inkomstskattelagen (1999:1229).  

 

 

 

 

 


