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Definitioner
NGM:
Euroclear:
GoldBlue:

Nordic Growth Market NGM AB (org. nr. 556556-2138)
Euroclear Sweden AB (org. nr. 556112-8074)
GoldBlue AB (publ) (org. nr. 559078-0465)

Övrigt
Ny ISIN-kod för GoldBlue-aktien
efter split:
ISIN-kod för inlösenaktierna:
Kortnamn för inlösenaktierna:
Handelsplats för inlösenaktien:

SE0014262218
SE0014262226
GOLDB IL
NGM Nordic SME

Kalendarium
Årsstämma 2020:
Delårsrapport jan - juni 2020:

2 april 2020
28 augusti 2020

Villkor i sammandrag
Ø Efter beslut på årsstämman den 2 april 2020 delas varje aktie i GoldBlue upp i två aktier (s.k.
aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.
Ø Inlösenaktierna löses automatiskt in mot ett belopp om 0,10 kronor per inlösenaktie.
Utbetalning beräknas ske den 2 juli 2020.
Ø Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från
aktieägarna för att erhålla inlösenbeloppet.
Ø Avstämningsdag för aktiesplit med rätt till erhållande av inlösenaktier är den 16 april 2020.
Ø Handel med inlösenaktier sker på NGM Nordic SME under perioden 20 april – 25 juni 2020.
Ø För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattehänseende att sälja
inlösenaktierna under handelsperioden.
Ø Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket.
Ø För frågor angående inlösenförfarandet, vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.
Denna informationsbroschyr utgör inget erbjudande utan ger information om styrelsens förslag om kapitalutskiftning
till GoldBlue’s aktieägare genom ett automatiskt inlösenförfarande. Syftet med informationsbroschyren är att ge
aktieägarna i GoldBlue information inför årsstämman den 2 april 2020 som föreslås fatta beslut om det automatiska
inlösenförfarandet. Styrelsens fullständiga material till beslut innefattande ändring av bolagsordningen, aktiesplit och
minskning av aktiekapitalet finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.goldblueab.se, samt sänds till
aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress.
This document is not available in English.
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Bakgrund och motiv
Då börsvärde är de flesta noterade bolags
källa till kapital och detta under början på
2019 nästan raderades ut i GoldBlue AB, såg
styrelsen det nödvändigt att försöka sälja
delar av verksamheten samt ändra strategi då
det var svårt att få in tillräcklig med kapital för
att driva rörelsen vidare.
Goldblues styrelse tog på grund av detta ett
beslut under maj 2019 att undersöka
möjligheten att sälja delar av
speloperatörsversamheten, inklusive den
egenutvecklade plattformsmjukvaran.
GoldBlue AB anlitade en rådgivare, som under
slutet på maj månad hittade 1 potentiell
köpare till spelplattformen, parallellt med
detta blev bolaget kontaktad av en ytterligare
köpkandidat.
Under juni månad fick bolaget ett bud på
plattformsmjukvaran och en förhandling
inleddes med köparen. Parallellt med detta,
under juli månad fick bolaget ett annat
indikativt bud på Goldblue Ltd samt alla deras
dotterbolag och denna köparen inledde en
omfattande due diligence. Då denna köparen
visade störst seriösitet beslutade GoldBlue AB
att ge denna part exklusivitet.
Parallellt med pågående due diligence
påbörjades ett arbete med att upprätta ett
köpeavtal under augusti månad. För att
finansiera verksamheten under due diligence
perioden togs det upp ett lån från köparen på
0,4 MEUR.
Detta avtal signerades av både parter under
oktober 2019 och GoldBlue Ltd såldes för 3
MEUR minus de lån som köparen hade ställt
till bolaget om 0,4 MEUR, så nettoköpeskilling
blev 2,6 MEUR eller ca 27,8 Mkr (dåvarande
kurs SEK/EUR var 10,7 SEK). Ackumulerade
skulder fram till försäljningsdatumet till
leverantörer i dotter- och moderbolag som

spelleverantörer, investment banker och
advokater samt ett brygglån uppgick till ca 5
MSEK. Dessa skulder har betalats och kassan
den 25 mars 2020 uppgår till ca 18,6 Mkr.
Köparen håller även inne ca 5,3 Mkr tills den
27 april 2020. Vad GoldBlue AB får tillbaka är
beroende på om köparen tar i anspråk några
av de garantier som är ställda av säljaren.
Inlösenprogrammet
Det som nu ligger före oss är en utdelning av
likvida medel genom ett sk inlösenprogram
där ett beslut tas på Årsstämman den 2 april.
Inlösenprogrammet innebär att varje aktie
delas upp i två nya aktier varav en benämns
inlösenaktie, denna inlösenaktie kommer
handlas och senare automatisk lösas in mot
betalning av 10 öre per inlösenaktie. Totalt är
utdelning via inlösen på 15,2 Mkr. Tidplanen
beskrivs på sidan 4 i detta dokument.
Det värde som blir kvar i bolaget efter att
inlösen har skett är det resterande kapital vi
erhåller från köparen av GoldBlue Ltd samt
nödvändig kassalikviditet i bolaget för att hålla
det noterat tills vi har hittat ett bra bolag som
vill ta över börsplatsen.

Stockholm den 25 mars 2020

Styrelsen
www.goldblueab.se
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Styrelsens förslag i korthet
Styrelsen föreslår att årsstämman den 2 april
2020 beslutar om kapitalöverföring till
aktieägarna i GoldBlue genom ett automatiskt
inlösenförfarande.
Förslaget innebär att varje aktie delas i två
aktier (genom så kallad split 2:1), varav den
ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in
automatiskt mot erhållande av 0,10 kronor
per inlösenaktie. Sammanlagt innebär
förslaget en kapitalöverföring till aktieägarna
om cirka 15,28 miljoner kronor.
Aktieägare som är registrerade i det av
Euroclear förda avstämningsregistret på
avstämningsdagen den 16 april 2020 kommer
att erhålla inlösenaktier. Sista dagen för
handel med GoldBlue’s aktie inklusive rätt att
erhålla inlösenaktier är den 14 april 2020.
Efter erhållande av inlösenaktier kan
aktieägare välja mellan två alternativ enligt
nedan:
ALTERNATIV 1
Erhålla likvid om 0,10 kronor per inlösenaktie.
Detta sker automatiskt om inte alternativ 2
nedan väljs.
ALTERNATIV 2
Sälja inlösenaktierna på NGM Nordic SME
under perioden 20 april till och med den 25
juni 2020. För utländska aktieägare kan det
vara fördelaktigt ur skattehänseende att sälja
inlösenaktierna under handelsperioden istället
för att låta dem bli inlösta.

Viktiga datum
2 april 2020
Årsstämma med beslut om automatiskt
inlösenförfarande.
14 april 2020
Sista dag för handel i GoldBlue’s aktie före
aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien.
15 april 2020
Första dagen för handel i GoldBlue’s aktie
efter split, exklusive rätt till inlösenaktie.
16 april 2020
Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till
inlösenaktier.
20 april – 25 juni 2020
Handel med inlösenaktier via [NGM Nordic
SME].
29 juni 2020
Avstämningsdag för indragning av
inlösenaktier.
2 juli 2020
Inlösenlikvid beräknas utbetalas till
innehavare av inlösenaktier.
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Så här går det till:
FÖRE
När årsstämman tagit beslut den
2 april 2020 delas varje aktie i
GoldBlue upp i två aktier, varav
den ena benämns inlösenaktie.

EFTER
Inlösenaktierna löses därefter
automatiskt mot en likvid om 10
öre per inlösenaktie.

10000 aktier
i GoldBlue

10000 aktier
i GoldBlue

10000 inlösenaktier
i GoldBlue

1000 kronor
kontant

10000 aktier
i GoldBlue

Illustrativt exempel
Du är på avstämningsdagen för aktiespliten
registrerad som ägare till 10000 GoldBlue
aktier. Aktiekursen antas i exemplet uppgå till
12 öre per aktie. Dina aktier är då värda:
10000 GoldBlue-aktier x 12 öre = 1200 kronor
När inlösenförfarandet påbörjas kommer varje
aktie att delas upp i en GoldBlue-aktie och en
inlösenaktie. Den teoretiska aktiekursen för
GoldBlue-aktien efter uppdelningen beräknas
vara cirka 2 öre, det vill säga skillnaden mellan
aktiekursen före uppdelningen 12 öre och
värdet på inlösenaktien 10 öre. Ditt
aktieinnehav ser då ut enligt nedan:
-

-

10000 GoldBlue-aktier x 2 öre = 200
kronor
Kontant betalning för 10000
inlösenaktier x 10 öre = 1000 kronor

Du har därmed kvar lika många GoldBlueaktier som du hade före inlösenförfarandet
och har erhållit 10 öre kontant för varje
inlösenaktie. Detta exempel beaktar inte
eventuella skatteeffekter som uppkommer i
samband med inlösen, se vidare ”Skattefrågor
i Sverige” samt ”Frågor och svar”.
Inlösenaktierna kommer att handlas på NGM
Nordic SME under perioden 20 april – 25 juni
2020 och innehavare av inlösenaktier kan då
sälja dessa.

10000 GoldBlue-aktier x 2 öre = 200
kronor
10000 inlösenaktier x 10 öre = 1000
kronor

GoldBlue kommer sedan att lösa in dina
inlösenaktier mot 10 öre kontant per
inlösenaktie. Detta sker utan att du som
aktieägare behöver vidta några åtgärder. Efter
att inlösenförfarandet är genomfört kommer
ditt innehav se ut enligt följande:
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Villkor och anvisningar
Aktiesplit och inlösen
Aktieägare i GoldBlue som på
avstämningsdagen för aktiesplit den 16 april
2020 är registrerade hos Euroclear har rätt till
inlösenaktier. Varje aktie i GoldBlue delas upp
i två aktier varav den ena benämns
inlösenaktie i Euroclear-systemet.
Inlösenaktierna berättigar till automatisk
inlösen mot kontant utbetalning om 0,10
kronor per inlösenaktie.
Verkställandet av minskningsbeslutet
förutsätter tillstånd av Bolagsverket.
Sista dag för handel med rätt till inlösenaktie
Sista dag för handel med aktien inklusive rätt
till erhållande av inlösenaktie är den 14 april
2020. Från och med den 15 april 2020 handlas
aktien exklusive rätt till erhållande av
inlösenaktie.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för split av
GoldBlue-aktien och rätt till inlösenaktie är
den 16 april 2020. Därefter bokas
inlösenaktierna in på respektive aktieägares
VP-konto. Till aktieägarna skickas en VP-avi
som redovisar antalet erhållna inlösenaktier.
Avstämningsdag hos Euroclear för indragning
av inlösenaktier är den 29 juni 2020.
Redovisning av inlösenlikvid
I samband med att inlösenlikviden utbetalas
kommer de registrerade inlösenaktierna att
bokas bort från aktieägarens VP-konto. Ingen
separat VP-avi kommer att skickas ut
avseende utbokningen av inlösenaktierna.

Utbetalning av inlösenlikviden om 0,10 kronor
i kontant ersättning för varje inlösenaktie
beräknas ske den 2 juli 2020. Likviden
utbetalas via Euroclear till det
avkastningskonto som är anslutet till VPkontot. En VP-avi skickas ut till aktieägarna
som bekräftelse på utbetalningen.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare i GoldBlue vars innehav är
registrerat i förvaltares namn, till exempel en
bank eller fondkommissionär, kommer att
erhålla inlösenaktier och likvid i enlighet med
information från respektive förvaltare.
Utländska aktieägare
Aktieägare som inte är skattemässigt
hemmahörande i Sverige och som deltar i
inlösenförfarandet och därmed får aktier
inlösta, är normalt skyldiga att erlägga svensk
kupongskatt, se avsnittet ”Skattefrågor i
Sverige”. Kupongskatt kan komma att uttas av
sådana aktieägare i samband med att
inlösenlikviden betalas ut såvida det land där
innehavaren har sina aktier i inte har andra
skatteregler.
Handel med inlösenaktier
Handel med inlösenaktier kommer att ske på
NGM Nordic SME under perioden 20 april – 25
juni 2020, kortnamnet GOLDB IL och ISIN-kod
SE0014262226.
Observera att GoldBlue-aktien kommer få en
ny ISIN-kod efter genomförd aktiesplit. Den
nya ISIN-koden är SE0014262218.
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Finansiella effekter av inlösenförfarandet för GoldBlue AB
Nedanstående beskrivning visar hur bolagets kapital skulle påverkas av det föreslagna
inlösenförfarandet med 31 december 2019 som utgångspunkt.

Nyckeltal per 191231
Eget kapital, TSEK
Soliditet

Före inlösen
24 247
96 %

Justering för inlösen
inlösen
-15 280
- 6%

Proforma efter
inlösen
8 967
90 %

Inlösen av
aktier
-6 876

-15 280

Proforma efter
inlösen
6 876
174 778
-146 019
-26 669
8 967

-152 801 804

152 801 804

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I BOLAGET
Eget kapital per 191231
TSEK
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

Före inlösen
13 752
174 778
-137 615
-26 669
24 247

Split 2:1

Antal aktier

152 801 804

305 603 608

-8 404
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Skattefrågor i Sverige
MOTTAGANDE AV INLÖSENAKTIER
Att få inlösenaktier i samband med aktiesplit
utlöser i sig inte någon beskattning. I stället
ska anskaffningsutgiften för de ursprungliga
aktierna i GoldBlue fördelas mellan
inlösenaktierna och de vanliga aktierna efter
aktiespliten. Fördelningen görs med
utgångspunkt i marknadsvärdena på
inlösenaktierna och de vanliga aktierna vid
tiden för aktiespliten och avskiljandet av
inlösenaktierna. GoldBlue kommer att ansöka
om allmänna råd hos Skatteverket om hur
denna fördelning ska göras. Skatteverkets
allmänna råd publiceras sedan på GoldBlue´s
hemsida (www.goldblueab.se) och
Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se),
inför deklarationen för inkomståret 2020.
INLÖSEN OCH FÖRSÄLJNING AV
INLÖSENAKTIER
Inlösen av aktier och försäljning av
inlösenaktier utlöser normalt sett
kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst eller
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
den mottagna ersättningen, efter avdrag för
eventuella försäljningsutgifter, och
omkostnadsbeloppet. Ersättningen för aktier
som löses in utgörs av inlösenbeloppet. För
inlösenaktier som säljs i marknaden är
ersättningen försäljningsbeloppet.
Omkostnadsbeloppet för de inlösenaktier som
mottas vid aktiespliten beräknas enligt den
fördelning av anskaffningsutgiften som
beskrivits ovan under rubriken ”Mottagande
av inlösenaktier”. För inlösenaktier som köpts
i marknaden utgör omkostnadsbeloppet den
faktiska anskaffningsutgiften för aktierna.
Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av
”samma slag och sort” läggs samman och
beräknas gemensamt med tillämpning av
”genomsnittsmetoden”. Det bör observeras
att inlösenaktierna inte anses vara av samma
slag och sort som de vanliga aktierna i
GoldBlue. För marknadsnoterade aktier får
omkostnadsbeloppet som ett alternativ
bestämmas enligt en schablonmetod till 20 %
av nettoförsäljningsersättningen.

Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster i
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 %.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier
är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga
kapitalvinster samma år på aktier och andra
marknadsnoterade delägarrätter utom
andelar i sådana investeringsfonder som
enbart innehåller svenska fordringsrätter (så
kallade räntefonder). Kapitalförlust som inte
kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70
% mot annan inkomst av kapital. Om det
uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges minskning av skatt på inkomst av
tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift,
så kallad skattereduktion. Skattereduktion
medges med 30 % av underskott som inte
överstiger 100 000 kronor och med 21 % av
resterande del. Underskott kan inte sparas till
ett senare beskattningsår. Ägs däremot
inlösenaktierna via ett investeringssparkonto
gäller inte reglerna ovan utan särskilda regler
om schablonbeskattning.
För aktiebolag beskattas kapitalvinst på aktier
som inte är näringsbetingade i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats om 21,4
%. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och
andra delägarrätter får normalt kvittas endast
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster
kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även
kvittas mot kapitalvinster i andra bolag inom
samma koncern, under förutsättning att
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas
ett visst år får dras av mot motsvarande
kapitalvinster under efterföljande
beskattningsår.
VISSA SKATTEFRÅGOR FÖR AKTIEÄGARE
UTANFÖR SVERIGE
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga
i Sverige behandlas inlösen av aktier på
samma sätt som utdelning, dvs. svensk
kupongskatt ska normalt sett betalas på
inlösenbeloppet.
Kupongskattesatsen är 30 %, men brukar vara
reducerad enligt skatteavtal mellan Sverige
och andra länder. Avdraget för kupongskatt
görs normalt av Euroclear eller, beträffande
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förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
Kupongskatt utgår oavsett om inlösenaktier
mottagits genom aktiespliten eller köpts i
marknaden. Återbetalning av innehållen
kupongskatt medges dock efter ansökan till
Skatteverket av den del av kupongskatten som
är hänförlig till aktieägarens
anskaffningskostnad för aktierna eller,
förutsatt att aktien är marknadsnoterad, 20 %
av det belopp som mottagits vid inlösen.
Anskaffningskostnaden fördelas normalt på
inlösenaktier och vanliga aktier enligt vad som
angetts i exemplet på förra sidan. Ansökan om
återbetalning görs skriftligen hos Skatteverket
senast under det femte kalenderåret efter
utbetalningstillfället.
För aktieägare som är juridiska personer
hemmahörande inom EU utgår normalt inte
svensk kupongskatt om aktieägaren innehar
10 % eller mer av andelskapitalet i det
inlösande bolaget och uppfyller vissa
ytterligare villkor. Detsamma gäller enligt
intern svensk rätt för juridiska personer som
innehar 10 % eller mer av rösterna i bolaget
eller om innehavet betingas av den rörelse
som drivs av aktieägaren (näringsbetingad
andel) samt att bolaget uppfyller vissa
ytterligare villkor.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i
Sverige och som inte bedriver verksamhet från
fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte
i Sverige för kapitalvinster vid försäljning av
aktier (observera dock att inlösen av aktier
kupongskattemässigt behandlas som
utdelning, se ovan). Aktieägaren kan dock bli
föremål för beskattning i sin hemviststat.
Enligt en särskild regel kan fysiska personer,
som är begränsat skattskyldiga i Sverige, bli
kapitalvinstbeskattade i Sverige vid försäljning
av svenska aktier om de vid något tillfälle
under det kalenderår som försäljning sker eller
under de föregående tio kalenderåren varit
bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige.
Tillämpligheten av regeln kan dock vara
begränsad genom skatteavtal mellan Sverige
och andra länder.

Sammanfattningen av svenska skattefrågor är
baserad på gällande lagstiftning och praxis och
är avsedd endast som allmän information för
aktieägare i GoldBlue. Sammanfattningen
omfattar inte situationer där värdepapper
innehas som lagertillgångar i
näringsverksamhet eller innehas av
handelsbolag. Vidare behandlas inte de
särskilda regler som gäller för vissa speciella
företagskategorier eller reglerna om skattefri
kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid
kapitalförlust) och utdelning avseende
näringsbetingade aktier i bolagssektorn. Inte
heller omfattas de särskilda regler som kan bli
tillämpliga på aktier i bolag som tidigare varit
fåmansföretag eller på aktier som förvärvats
med stöd av sådant innehav. Aktier som
innehas på ett s.k. investeringssparkonto och
som omfattas av särskilda regler för
schablonbeskattning omfattas inte heller av
sammanfattningen. För aktieägare som är
begränsat skattskyldiga i Sverige kommer
skattekonsekvenserna att påverkas av
bestämmelser i aktieägarens hemviststat och i
skatteavtal mellan Sverige och andra stater.
Den skattemässiga behandlingen av varje
enskild aktieägare beror på dennes speciella
situation. Varje aktieägare bör därför
rådfråga skatterådgivare om de
skattekonsekvenser som kan uppkomma i
det enskilda fallet.

DET BÖR OBSERVERAS ATT KUPONGSKATT
NORMALT INTE UTGÅR OM INLÖSENAKTIER
SÄLJS.
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Frågor och svar
Varför föreslår GoldBlue automatisk inlösen
av aktier?
Bolaget har sålt sin helägda verksamhet
GoldbLue Ltd och har den 25 mars 2020 en
kassa om 18,6 Mkr. Merparten av dessa
pengar önskar Goldblues styrelse att dela ut
till aktieägarna och anser att automatisk
inlösen är ett bra tillvägagångssätt för detta.
Varför investerar inte GoldBlue pengarna i
verksamheten istället?
Då bolagets helägda spelverksamhet som låg
under GoldBlue Ltd såldes i oktober 2019
önskar GoldBlues styrelse att aktieägarna
själva får besluta var de vill investera i.
Vad innebär automatisk inlösen av aktier?
Här hänvisas till förklaringen på sidan 6.
Behöver jag som aktieägare göra någonting?
Förutsatt att årsstämman den 2 april 2020
fattar beslut enligt styrelsens förslag, behöver
du som aktieägare inte göra någonting.
GoldBlue kommer automatiskt att lösa in dina
inlösenaktier mot en kontant ersättning om
0,10 kronor per inlösenaktie.
Vilken dag är avstämningsdag?
Avstämningsdagen för aktiesplit och rätt till
erhållande av inlösenaktier är den 16 april
2020. Den som är aktieägare på
avstämningsdagen kommer att erhålla
inlösenaktier i enlighet med villkoren för det
automatiska inlösenförfarandet.
Den aktieägare som innehar inlösenaktier på
sitt VP-konto eller sin depå kommer att erhålla
likvid i enlighet med villkoren för det
automatiska inlösenförfarandet.
Vilken är den sista dagen för att köpa aktier i
GoldBlue och erhålla inlösenaktier?
Sista dag för handel med GoldBlues aktie
inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den
14 april 2020.
Vad har jag som aktieägare för
valmöjligheter?
Efter beslut vid årsstämman den 2 april 2020
kan du delta i inlösenförfarandet utan någon

ytterligare åtgärd. De inlösenaktier du erhåller
kommer per automatik att lösas in mot 0,10
kronor i kontant ersättning per inlösenaktie.
Alternativt kan du sälja dina inlösenaktier
innan inlösenförfarandet har slutförts. Handel
med inlösenaktier kommer att ske på NGM
Nordic SME under perioden 20 april – 25 juni
2020.
När och hur betalas inlösenlikviden ut till
innehavare av inlösenaktier?
Utbetalning av likvidbeloppet för de inlösta
aktierna beräknas ske den 2 juli 2020.
Utbetalning sker till det avkastningskonto
(likvidkonto) som är knutet till innehavarens
VP-konto i Euroclear. De som har sitt innehav
på en depå hos bank eller annan förvaltare
kommer erhålla likvid via förvaltaren.
Hur många aktier kommer jag att ha?
Du kommer att ha samma antal aktier i
GoldBlue efter att inlösenförfarandet
genomförts, givet att du inte har köpt eller sålt
några GoldBlue-aktier. De inlösenaktier som
tillskapas genom aktiespliten kommer
samtliga att bli föremål för automatisk inlösen.
Hur kommer GoldBlues aktiekurs att
påverkas?
Det går inte att i detalj förutspå hur
aktiekursen kommer att påverkas efter
aktiespliten och inlösenförfarandet. Teoretiskt
kan kursen på GoldBlue-aktien komma att
sjunka med inlösenbeloppet, det vill säga med
0,10 kronor per aktie. Denna kursförändring
bör inträffa en handelsdag före
avstämningsdagen för aktiespliten, dvs. den
15 april 2020.
Varför är inlösenförfarandet automatiskt?
Ett automatiskt inlösenförfarande är relativt
enkelt och kostnadseffektivt eftersom det sker
automatiskt och inte kräver några åtgärder
från aktieägarna.
Vad får inlösenförfarandet för
skatteeffekter?
Skatteeffekterna för dig som aktieägare beror
på din specifika situation. Under avsnittet
”Skattefrågor i Sverige” beskrivs översiktligt
skatteeffekterna för svenska och utländska
aktieägare. I det fall du har behov av
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ytterligare information om skatteeffekterna
för just dig bör du anlita en skatterådgivare.

Telefon: +46 (0) 8 559 25 266
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 18A,
Stockholm
Webb: www.goldblueab.se
Organisationsnummer: 559078-0465
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