
HiQ International AB split med obligatorisk inlösen 

 

Under 2014 genomförde HiQ International AB en split (S 2:1) där en av de splittade aktierna 

blev en inlösenaktie som ca fyra veckor efter splitten automatiskt löstes in för 2,60 kr. 

 

Exempel: 

Harald Qvist har under 2014 löst in 1 000 inlösenaktier HiQ International och fått  

2 600 kr i ersättning. 

 

1. Den 7 februari 2006 köpte Harald 1 000 aktier i HiQ International för totalt 45 900 kr.  

 

2. I maj 2008 genomförde HiQ International ett inlösenprogram. För varje aktie i bolaget 

erhölls en ordinarie aktie och en inlösenaktie, som automatiskt löstes in samma år. 

Harald fick 1 000 HiQ International aktier och 1 000, HiQ International IL, inlösenaktier.  

 

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:10 läser Harald att 4,1 % av omkostnadsbeloppet 

ska höra till inlösenaktierna och 95,9 % till HiQ International aktierna.  

Omkostnadsbeloppet för Haralds 1 000 inlösenaktier blir 1 882 kr (45 900 kr x 4,1 %) och för 

de 1 000 HiQ International aktierna blir omkostnadsbeloppet 44 018 kr  

(45 900 kr x 95,9 %). 

 

3. I maj 2009 genomförde HiQ International ett inlösenprogram. För varje aktie i bolaget 

erhölls en ordinarie aktie och en inlösenaktie, som automatiskt löstes in samma år. 

Harald fick 1 000 HiQ International aktier och 1 000, HiQ International IL, inlösenaktier.  

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:21 läser Harald att 5,1 % av omkostnadsbeloppet 

ska höra till inlösenaktierna och 94,9 % till HiQ International AB aktierna.  

Omkostnadsbeloppet för Haralds 1 000 inlösenaktier blir 2 245 kr (44 018 kr x 5,1 %) och för 

de 1 000 HiQ International aktierna blir omkostnadsbeloppet 41 773 kr (44 018 kr x 94,9 %). 

 

4. I april 2010 genomförde HiQ International ytterliggare ett inlösenprogram. För varje aktie i 

bolaget erhölls en ordinarie aktie och en inlösenaktie, som automatiskt löstes in samma år. 

Harald fick 1 000 HiQ International aktier och 1 000, HiQ International IL, inlösenaktier.  

 

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2010:14 läser Harald att 3 % av omkostnadsbeloppet ska 

höra till inlösenaktierna och 97 % till HiQ International aktierna.  

Omkostnadsbeloppet för Haralds 1 000 inlösenaktier blir 1 253 kr (41 773 kr x 3 %) och för 

de 1 000 HiQ International aktierna blir omkostnadsbeloppet 40 520 kr (41 773 kr x 97 %). 

 

5. I maj 2011 genomförde HiQ International ännu ett inlösenprogram. För varje aktie i bolaget 

erhölls en ordinarie aktie och en inlösenaktie, som automatiskt löstes in samma år. 

Harald fick 1 000 HiQ International aktier och 1 000, HiQ International IL, inlösenaktier.  

 

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2011:22 läser Harald att 4,4 % av omkostnadsbeloppet 

ska höra till inlösenaktierna och 95,6 % till HiQ International aktierna.  

Omkostnadsbeloppet för Haralds 1 000 inlösenaktier blir 1 783 kr (40 520 kr x 4,4 %) och för 

de 1 000 HiQ International aktierna blir omkostnadsbeloppet 38 737 kr (40 520 kr x 95,6 %). 

 

6. I april 2012 genomförde HiQ International ännu ett inlösenprogram. För varje aktie i 

bolaget erhölls en ordinarie aktie och en inlösenaktie, som automatiskt löstes in samma år. 

Harald fick 1 000 HiQ International aktier och 1 000, HiQ International IL, inlösenaktier.  



 

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2012:20 läser Harald att 6,1 % av omkostnadsbeloppet 

ska höra till inlösenaktierna och 93,9 % till HiQ International aktierna.  

Omkostnadsbeloppet för Haralds 1 000 inlösenaktier blir 2 363 kr (38 737 kr x 6,1 %) och för 

de 1 000 HiQ International aktierna blir omkostnadsbeloppet 36 374 kr (38 737 kr x 93,9 %). 

 

7. I april 2013 genomförde HiQ International ännu ett inlösenprogram. För varje aktie i 

bolaget erhölls en ordinarie aktie och en inlösenaktie (2:1). Harald läser i Skatteverkets 

allmänna råd SKV A 2013:19 att 6,8 % av omkostnadsbeloppet ska höra till inlösenaktierna.  

Omkostnadsbeloppet för Haralds 1 000 inlösenaktier blir 2 473 kr (36 374 kr x 6,8 %) och för 

de 1 000 HiQ International aktierna blir omkostnadsbeloppet 33 901 kr (36 374 kr x 93,2 %). 

 

8. I april 2014 genomförde HiQ International ännu ett inlösenprogram. För varje aktie i 

bolaget erhölls en ordinarie aktie och en inlösenaktie (2:1). Harald läser i Skatteverkets 

allmänna råd SKV A 2014:23 att 6,7 % av omkostnadsbeloppet ska höra till inlösenaktierna.  

Omkostnadsbeloppet för Haralds 1 000 inlösenaktier blir 2 271 kr (33 901 kr x 6,7 %). och för 

de 1 000 HiQ International aktierna blir omkostnadsbeloppet 31 630 kr (33 901 kr x 93,3 %). 

 

9. I mitten av maj 2014 löstes Haralds HiQ International inlösenaktier in och han fick  

2 600 kr i ersättning. 

 

I årets deklaration ska Harald redovisa inlösen av aktierna som en försäljning på 

blankett K4 avsnitt A. Som försäljningspris tar han upp 2 600 kr. Den vinst som Harald 

ska redovisa är 329 kr (2 600 kr – 2 271 kr). 

 

TIPS! Om Harald inte haft kvar någon information om vad han köpte aktierna för eller om 

han köpt dem till ett lågt pris kan han istället använda ett schablonbelopp på 20 % av 

försäljningsintäkten som omkostnadsbelopp. I Haralds exempel är schablonbeloppet 520 kr 

(2 600 kr x 20 %). I sådant fall skulle Harald redovisa en vinst på 2 080 kr (2 600 kr – 520 kr). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


