
Anskaffningsvärden för aktier i Älvsborgsvind AB ; deklarationsunderlag. 
 

Jag har gjort en lathund för dig som aktieägare i Älvsborgsvind, som du kan använda för att ta 

fram dina anskaffningsvärden för aktier du köpt direkt i emissionerna.  

Sätt in det antal aktier du köpt i kolumn 3 i tabellen nedan. Multiplicera antalet med 25 och 

för in resultatet i kolumn 5. Multiplicera med kr/aktie (kolumn 6) och för in resultatet i 

kolumn 7 så har du dina anskaffningsvärden, som gäller när du deklarerar. 
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1 Ny 1  1995 650  x 25  x 13  

2 Ny 2  1996 650  x 25  x 13  

3 Ny 3  1998 700  x 25  x 14  

4 Ny 4  2003 900  x 25  x 18  

5 Fond  2006  1)     0  x 25  x  0                         0 

6 Ny 5  2006 800  x 25  x 32  

7 Ny 6  2009  2) 500  x 25  x 20  

8 Ny 7  2010   50  x 1  x 50  

9 Ny 8  2014   31  x 1           x 31  

 Summa       

 

Anm 1)   Fondaktierna betalade du ingenting för. Du fick en fondaktie för varje gammal 

 aktie. Summera antalet aktier du köpt 1995-2003 (rad 1-4 i kolumn 3), så får du  

fram antalet fondaktier, som du skriver på rad 5 i kolumn 3. 

  

Anm 2)   Nyemission 6 var kvittningserbjudandet, då du erbjöds att byta din lånefordran 

 mot ny aktie. Till varje aktie hörde ett lån, som år 2009 efter amorteringar och 

fondemissionen hade värdet 500 kr. Om du bytte dina lån mot aktier, blev ditt 

aktieantal fördubblat. Summera rad 1-6, så får du det antal du ska skriva på rad 7 

i kolumn 3. 

Om du inte nappade på kvittningserbjudandet, har du inget anskaffningsvärde 

för nyemission 6. Det blir alltså 0 kr. Du har ju i stället fått tillbaka alla de 

pengar du lånat ut till bolaget. 

 

Anm 3) Bolaget tog ut en administrationsavgift på 100 kr/aktie i de första emissionerna.  

Om du betalat sådan avgift, kan du öka justeringsfaktorn i kolumn 6 med  

2 kr/aktie. Ex: Om du köpt i nyemission 1, blir justeringsfaktorn 15 kr/aktie i 

stället för 13 kr/aktie. 

  

Till sist summerar du antal aktier efter split (kolumn 5) och summa justerade anskaffnings-

värden (kolumn 7) och fyller i de skuggade rutorna. Du delar sedan det totala anskaff-

ningsvärdet med det totala antalet aktier efter split, så får du ditt genomsnittliga 

anskaffningsvärde per aktie. 

 

Genomsnittligt anskaffningsvärde:  …………….. kr  /  ………..… st   =  ……… kr/aktie. 
                 (summan i kolumn 7) (summan i kolumn 5) 

Du kommer att beskattas för vinsten, som är skillnaden mellan försäljningspris efter courtage 

och det genomsnittliga anskaffningsvärdet. Obs! Beskattningen är bara 25 % av vinsten. 
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