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Skatteverkets information  
om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för 
aktier med anledning av Kinnevik AB:s utdelning 
år 2018 av aktier i Modern Times Group MTG AB 

Erbjudandet 

Kinnevik AB, organisationsnummer 556047-9742 (Kinnevik) har 

uppgett följande. 

En extra bolagsstämma i Kinnevik beslutade den 16 juli 2018 att till 

aktieägarna dela ut aktier av serie B i Modern Times Group MTG AB, 

organisationsnummer 556309-9158 (MTG).  

För var 21:a aktie i Kinnevik erhölls 1 aktie i MTG. 

Avstämningsdag för att erhålla aktier i MTG var den 10 augusti 2018.  

Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 

14 augusti 2018. 

Om aktieinnehavet i Kinnevik inte var jämnt delbart med 21 erhölls 

rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande 1/21 aktie i MTG för 

varje överskjutande aktie i Kinnevik. Sådana andelar av en aktie i MTG 

sammanlades till hela aktier och såldes kollektivt varefter likviden 

betalades ut till berörda aktieägare. 

Ytterligare 402 419 aktier i MTG såldes för aktieägarnas räkning 

varefter likviden fördelades mellan aktieägarna i förhållande till det 

antal aktier de ägde i Kinnevik på avstämningsdagen. Antalet aktier i 

Kinnevik som fick ta del av denna utdelning var 275 130 169 aktier. 

 

Skatteregler 

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag 

beskattas som utdelning. Kinnevik har uppgett att det är fråga om en 

sådan skattepliktig utdelning.  

Utdelningsvärdet utgörs av aktiernas marknadsvärde när aktie-

ägaren får tillgång till aktierna. De erhållna aktierna anses anskaffade 

för ett pris som motsvarar aktiernas värde vid samma tidpunkt.  

 

Beräkningen 

Aktieägarna i Kinnevik fick tillgång till aktierna i MTG den 14 

augusti 2018. Den lägsta betalkursen för aktien i MTG var denna dag 

313 kronor.  

För var 21:a aktie i Kinnevik bör utdelning anses ha erhållits med 

313 kronor.  
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Till detta belopp bör (402 419 x 313 / 275 130 169 =) 0,45 kronor 

läggas till som utdelning för varje innehavd aktie i Kinnevik. 

Varje aktie i MTG bör anses anskaffad för 313 kronor.  

 

Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och 

anskaffningsutgift, se SKV A 2018:21. 


