
 
      

 BREVSVAR 1(2) 

 Datum Dnr  

 2015-03-12 480 63488-15/1152  

   

Daniel Persson 
010-577 54 64 
 

New Equity Venture AB 
Att: Anna Jansson 
Box 5141 
102 43  STOCKHOLM  

 

 

Postadress: 116 81  STOCKHOLM   Telefon: 0771-567 567       

Epost: storforetagsregionen@skatteverket.se   www.skatteverket.se 

Brevsvar avseende New Equity Venture International AB:s 
utdelning av aktier I Acrinova AB 

Ni har via e-post, den 29 januari 2015, ställt fråga om värdet på utdelning av aktier i 

Acrinova AB.   

Bakgrund 

Det noterade New Equity Venture International AB, 556818-0300, nedan bolaget, äger 55 % 
av aktierna i Acrinova AB, 556984-0910, nedan Acrinova. Som ett led i listningsprocessen 
och i syfte att uppfylla listningskravet från Aktietorget har totalt 50 192 aktier i Acrinova 
delats ut till bolagets aktieägare. Utdelningen innebär att bolagets aktieägare har erhållit en 
aktie i Acrinova per 52 aktier i bolaget på avstämningsdagen den 26 januari 2015.  

Bolaget vänder sig till Skatteverket för bedömning om Acrinovas skattemässiga aktievärde 
vid utdelningstidpunkten. 

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. 

Grund för beräkning 

Acrinova är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling och förvaltning av fastigheter, med 
inriktning mot e-handel. Det bokförda egna kapitalet uppgick till 16 287 438 kr, eller 17,90 
kr per aktie, per den 31 december 2014. 

Värderingstidpunkten är den 22 januari 2015, dvs. den sista dag som aktierna i New Equity 
Venture International AB handlades inklusive rätt till utdelning av aktier i Acrinova AB. 

New Equity Venture AB rapporterar månadsvis marknadsvärdet på bolagets innehav enligt 
substansvärdemetoden. Den sista rapporteringen skedde den 31 januari 2015. Noterade 
innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen och för onoterade innehav används 
den sista kända externa transaktionen som bolagsvärde.   

Skatteverkets bedömning 

Det finns olika metoder för en teoretisk marknadsvärdering. Dessa gäller parallellt och den 
ena metoden utesluter inte att en annan metod bör användas i andra situationer. Den metod 
som bäst avspeglar värdet i en given situation är den som bör användas. I aktuellt fall är 
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substansvärdering ändamålsenlig eftersom samtliga bolagsinnehav, med undantag för 
Acrinova, är marknadsnoterade. Nedan följer beräkning av aktievärdet i Acrinova under 
antagande om ett oförändrat bolagsinnehav under perioden 22 januari 2015 till 31 januari 
2015. 
 
Den 22 januari 2015 hade bolaget följande innehav: 
 

1. Robert Friman International AB, 66 857 350 aktier 
Aktiekurs 0,088 kr 
Marknadsvärdet = 66 857 350 x 0,088 kr = 5 883 446 kr  
 

2. Inev Studios AB, 191 000 aktier 
Aktiekurs 4,75 kr 
Marknadsvärdet = 191 000 x 4,75 kr = 907 250 kr 
 

3. Stureguld Sverige AB, 60 999 911 aktier 
Aktiekurs 0,149 kr 
Marknadsvärdet = 60 999 911 x 0,149 kr = 9 088 986 kr 

 
4. Acrinova AB 541 346 aktier 

Aktiekurs - 
Marknadsvärde - 

 
Börsen har värderat New Equity Venture International AB till 24 795 000 kr den 22 januari 
2015 (aktiekurs 9,50 kr x antalet aktier 2 610 000 ).  
 
Aktievärdet i Acrinova = 24 795 000 kr – 5 883 446 kr - 907 250 kr – 9 088 986 kr = 
8 915 318 kr, eller 16,46 kr per aktie (8 915 318 kr/antalet aktier, 541 346). 
 
Aktievärdet i Acrinova bör sannolikt ligga i intervallet ca 16,00 – ca 18,00 kr. 

Vid en samlad bedömning anser Skatteverket utdelningsvärdet uppgår till 17,00 kr per 
utdelad aktie i Acrinova AB. 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 


