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Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2021 av aktier i IDL Biotech AB mot aktier i AroCell 
AB 

Ni har i förfrågan den 26 augusti 2021 ställt en fråga om avyttringspris och anskaff-
ningsutgift med anledning av utbytet år 2021 av aktier i IDL Biotech AB (IDL), 
organisationsnummer 556339-4203 mot aktier i AroCell AB (AroCell), organisations-
nummer 556596-6107. 

Observera att brevsvaret endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) 
deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten 
beskattning där erhållna aktier i AroCell övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de 
bortbytta aktierna i IDL. 

Avtalet 

Avtalet innebar att för en aktie i IDL erhölls 0,63 aktier i AroCell. 

Den 10 maj 2021 offentliggjorde AroCell ett offentligt erbjudande till aktieägarna i IDL. 
Acceptperioden för erbjudandet löpte ut den 30 juni 2021 och den 1 juli 2021 förklarade 
AroCell att erbjudandet var ovillkorat. Acceptperioden förlängdes samtidigt till den 9 augusti 
2021. 

Skatteregler 

När aktieägaren byter bort aktier anses aktieägaren ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar 
värdet av de aktier m.m. aktieägaren har fått i utbyte. Motsvarande värde utgör 
anskaffningsutgift för de tillbytta aktierna. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan 
komma i fråga. Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av 
avtalet. Under vissa förutsättningar kan beräkningen av vinst skjutas framåt genom 
framskjuten beskattning eller genom uppskov när det gäller vinst för juridiska personer. 
AroCell har uppgivit att förutsättningarna för uppskov och framskjuten beskattning är 
uppfyllda. 

Beräkningar 

Anmälan 9 – 30 juni 2021  

Beskattningstidpunkten för detta byte av aktier bör vara den 1 juli 2021 då erbjudandet var 
ovillkorat. De aktieägare i IDL som accepterade erbjudandet under anmälningsperioden den 
9 – 30 juni 2021 anses därför ha sålt sina aktier den 1 juli 2021. 
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Aktierna i AroCell är föremål för handel vid Nasdaq First North Growth Market. 

Den 1 juli 2021 uppgick lägsta betalkurs för en aktie AroCell till 5,28 kronor. 

Varje aktie i IDL som bytts bort under den ordinarie anmälningsperioden bör anses såld för 
(5,28 x 0,63 =) 3,32 kronor. 

Varje aktie i AroCell som förvärvats genom bytet får anses köpt för 5,28 kronor. 

Anmälan 1 juli – 9 augusti 2021 

De aktieägare i IDL som accepterade erbjudandet under denna tidsperiod hade inte rätt att 
återkalla sin anmälan. De blev således bundna av avtalet den dag anmälan gjordes. Om en 
aktieägare inte kan visa vilken dag anmälan gjordes får denne använda sig av ett uppskattat 
värde. Vid denna värdering bör aktieägaren utgå från medianen av den lägsta betalkursen för 
en aktie i AroCell under den förlängda acceptfristen.  

Medianvärdet för perioden den 1 juli – 9 augusti 2021, beräknat efter lägsta betalkurs, var 
4,82 kronor för en aktie i AroCell. 

Varje aktie i IDL som bytts bort under den förlängda acceptfristen bör anses såld för (4,82 x 
0,63 =) 3,03 kronor. 

Varje aktie i AroCell som förvärvats genom bytet får anses köpt för 4,82 kronor. 

 

 


