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Skatteverkets information  
om avyttringspris och anskaffningsutgift med 
anledning av utbyte år 2020 av aktier i VNV 
Global Ltd. mot aktier i VNV Global AB 

 
Erbjudandet 

VNV Global AB, organisationsnummer 556677-7917 har uppgett 
följande. 

Vid en särskild bolagsstämma i VNV Global Ltd. den 12 maj 2020 
beslutade depåinnehavarna i VNV Global Ltd. att godkänna ett 
domicilbyte från Bermuda till Sverige där de svenska depåbevisen i 
VNV Global Ltd., som tidigare varit noterade på Nasdaq Stockholm, 
skulle inlösas i utbyte mot aktier i VNV Global AB. Mot bakgrund av 
detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel av VNV Global 
AB:s stamaktier på Nasdaq Stockholm. VNV Global AB har gjort 
bedömningen att utbytet av aktier är skattepliktigt. 

VNV Global Ltd. är ett bolag med säte på Bermuda och till följd av 
detta har bolagets aktier representerats av så kallade depåbevis. Sista 
dag för handel med depåbevis i VNV Global Ltd. var den 26 juni 2020. 

Bolagets ansökan om upptagande till handel av VNV Global AB:s 
stamaktier på Nasdaq Stockholm har godkänts och handeln av dessa 
aktier påbörjades den 29 juni 2020. 

Varje depåbevis som representerade en aktie i VNV Global Ltd. har 
automatiskt inlösts mot en stamaktie i VNV Global AB. 

 
Villkor 

Bytet av depåbevis mot stamaktier har genomförts genom det 
fastställda Scheme of arrangement där depåbevisen i VNV Global Ltd. 
genom ett automatiskt förfarande byts ut mot aktier i VNV Global AB.  

Innehavare av depåbevis som inte önskade att få depåbevisen i VNV 
Global Ltd. utbytta mot stamaktier i VNV Global AB var tvungna att 
avyttra sitt innehav av depåbevis senast den 26 juni 2020. 

Första dagen för handeln av stamaktier i VNV Global AB var den 29 
juni 2020. 

Avstämningsdagen för utbytet av depåbevis i VNV Global Ltd. till 
stamaktier i VNV Global AB var den 30 juni 2020. 

Utbytet av depåbevis i VNV Global Ltd. till stamaktier i VNV Global 
AB genomfördes den 1 juli 2020. 
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Skatteregler 
När en aktieägare byter bort aktier anses aktieägaren ha sålt aktierna 

för ett pris som motsvarar värdet av de aktier aktieägaren har fått i 
utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga. 

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier aktieägaren 
lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de 
tillbytta aktierna. 

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är 
bundna av avtalet. 

 
Avyttringspris för depåbevis i VNV Global Ltd. och 
anskaffningsutgift för stamaktier i VNV Global AB 

Värdering av de inlösta depåbevisen i VNV Global Ltd. bör ske med 
utgångspunkt i värdet den dag då överlåtelsen blir definitiv. Handeln 
med depåbevisen i VNV Global Ltd. kunde ske fram till den 26 juni 
2020 varför detta datum anses vara den dag då överlåtelsen blev 
definitiv. VNV Global AB noterades dock inte på Nasdaq Stockholm 
förrän den 29 juni 2020 varför denna dag bör vara tillämplig för 
värdering av ersättningen för de inlösta depåbevisen i VNV Global Ltd. 

Avyttringspriset för de inlösta depåbevisen i VNV Global Ltd. bör 
beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för de 
erhållna stamaktierna i VNV Global AB som erhölls i utbyte för 
depåbevisen. 

Lägsta noterade betalkurs för stamaktier i VNV Global AB på 
Nasdaq Stockholm var den 29 juni 62 kronor. 

För varje depåbevis i VNV Global Ltd. erhölls en stamaktie i Global 
VNV AB varför avyttringspriset för ett depåbevis i VNV Global Ltd. 
bör beräknas till 62 kronor. 

Anskaffningsutgift för erhållna stamaktier bör anses vara 62 kronor 
per stamaktie i VNV Global AB. 

  
Exempel 

Om anskaffningsutgiften för ett depåbevis i VNV Global Ltd. 
omedelbart före inlösen är 50 kronor i detta exempel uppkommer en 
kapitalvinst på (62 – 50 =) 12 kronor. 

 
Skatteverket har beslutat allmänna råd om avyttringspris och an-

skaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2020:19. 
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