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Kort historik
Biometron AB bildades 1999 och marknadsför en patenterad teknik för skyddsventilation. Biometrons
unika system ger marknadens bästa skydd för människor och produkter. Tekniken ger kunderna
maximal flexibilitet och mycket goda möjligheter att väsentligt sänka kostnaderna för
skyddsventilation. Biometrons kunder återfinns bland sjukhus och laboratorier, samt privata företag
med behov av att skydda människor och produkter från föroreningar. Exempel på kunder är Capio,
Karolinska Universitetssjukhuset, Lunds Universitetssjukhus, Rättsmedicinalverket, Preem, ABB,
Electrolux och SAAB.
Biometron har varumärkesskydd och tekniken är patenterad i USA och Polen. För EU och Japan finns
patentansökningar som bedöms resultera i klara patent under 2007. Biometron bedriver sin verksamhet
i Västervik och är noterat på Aktietorget sedan december 2005.

Affärsidé
Biometron skall sälja lösningar för skyddsventilation baserade på sin egen unika teknik för att
kontrollera och rena inomhusluft.

Vision
Biometron skall globalt förknippas med utomordentligt god arbetsmiljö och uppfattas som det bästa
alternativet avseende skyddsventilerade arbetsplatser

Organisation
Biometron har idag sitt huvudkontor i Västervik och har 5 personer anställda på heltid. Styrelsen
består av Mathias Brandhammar (ordförande), Jan Nilstadius (ledamot och representant för
Kopparberg Invest AB), Åke Zetterberg (ledamot) och Stefan Winberg (ledamot).

Inbjudan till teckning av aktier
Styrelsen i Biometron har beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 april 2007,
genomföra en företrädesemission. Villkoren är 1:3 med företräde för befintliga aktieägare och omfattar
cirka 2,9 miljoner aktier. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt kommer att erbjudas med
subsidiär företrädesrätt. Teckningskursen är satt till 1,25 kr.

Bakgrund och motiv
Biometron befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas med en kraftigt ökande affärsvolym. Under
de senaste 12 månaderna har offertvolymen ökat från ca 3,5 miljoner kronor i utestående offerter till ca
18 miljoner kronor. Andelen avslut har ökat från ca 50 % till > 75 % av offertvolymen.
Bolaget har endast marginellt utnyttjat den marknadspotential som finns och kunskapen om tekniken
och dess fördelar sprider sig snabbt till nya kunder. Styrelsen och vd bedömer därför att den höga
tillväxttakten fortsätter, och att tillväxten riskerar att hämmas av brist på rörelsekapital. Därför har
styrelsen arbetat fram ett finansieringsprogram som består av tre olika delar.

Finansieringsprogram
1. Banker och kreditinstitut har beviljat lån och krediter på ca 2,8 miljoner kronor med
möjlighet till ytterligare ca 3 miljoner kronor enligt särskilda villkor.
2. Genom den beslutade företrädesemissionen tillförs bolaget maximalt 3,6 miljoner kronor.
3. Därutöver planeras en riktad emission till styrelse och ledning på samma villkor som

kommande företrädesemission samt en riktad emission till en liten krets investerare som
visat stort intresse för bolaget och är beredda att tillföra både kapital och kompetens.
Totalt kan dessa emissioner tillsammans maximalt tillföra bolaget ytterligare ca 5,25
miljoner kronor.
Kapitalet som tillförs Biometron AB ska i första hand säkerställa bolagets fortsatta tillväxt genom
ytterligare marknadsföring och försäljningsaktiviteter. Dessutom är bolaget i stort behov av utökade
produktionsmöjligheter samt tillgång till kompletterande produkter vilket kan tillgodoses både genom
organisk tillväxt och genom förvärv. Utöver dessa åtgärder ska en omfattande extern marknadsanalys
genomföras under 2008 som grund för en omfattande expansion av bolaget.
Huvudägaren Kopparberg Invest AB har tillsammans med ytterligare en större ägare beslutat stämpla
om alla sina A-aktier till B-aktier som ett stöd till styrelsens föreslagna finansieringsprogram.

Erbjudandet i korthet








Företrädesemissionen ger rätt för befintliga aktieägare att teckna sig för 1 ny aktie för varje tre
aktier som respektive aktieägare står registrerad för på avstämningsdagen 2007-11-14.
Företrädesemissionen omfattar högst 2 888 669 aktier av serie B, var och en med kvotvärde
0,0865 kronor.
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt kommer att erbjudas med subsidiär
företrädesrätt.
Under förutsättningen att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 250
000 kronor.
Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs det egna kapitalet 3 610
636 kronor före avdrag för emissionskostnader
Teckning av nya aktier skall ske från och med den 19 november 2007 till och med den 5
december 2007.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 19 november
2007 till och med den 30 november 2007.

Villkor och anvisningar
Styrelsen för Biometron har den 29 oktober 2007, med stöd av tidigare bemyndiganden, beslutat att
genomföra en nyemission om cirka 2,9 miljoner aktier eller maximalt 3,6 miljoner kronor och med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 14 november 2007 är aktieägare i Biometron AB (publ) äger
företrädesrätt att teckna aktier serie B i bolaget.

Teckningsrätter
Aktieägare i Biometron erhåller för varje (1) innehavd aktie serie A en (1) teckningsrätt serie B, och
för varje aktie serie B en (1) teckningsrätt serie B. Det krävs tre (3) teckningsrätter serie B för att
teckna en (1) ny aktie serie B.

Teckningskurs
Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 14 november 2007. Sista dag
för handel i Biometron aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 9 november 2007. Första dag
för handel i Biometron aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 12 november 2007.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 19 november 2007 till och med den 5
december 2007. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar
därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC,
att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 19
november 2007 till och med den 30 november 2007. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd
handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja
teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.
Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 30
november 2007 eller användas för teckning av aktier senast den 5 december 2007 för att inte bli
ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i
den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med
vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och investerarmemorandum. Av den
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen
i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte
någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av
teckningsrätter på aktieägares VP-kont utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Biometron är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
erhåller varken emissionsredovisning, investerarmemorandum eller särskild anmälningssedel.
Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 5
december 2007. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är
fogas till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1) inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild
anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på
anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på
inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av
inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest på nedanstående telefonnummer.
Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och
vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 30 december. Det är endast tillåtet att insända en
(1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att teckning är bindande.
Aktieinvest FK AB
113 89 STOCKHOLM
Tele: 08-5065 1700

Teckning med subsidiär företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds i första hand till aktieägare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen, varvid dessa får tilldelat ytterligare aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Om tilldelning sker kommer
avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till emissionskurs 1,25 kronor per aktie skall erläggas senast
den dag som anges på avräkningsnotan.

Teckning utan företrädesrätt
För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med
subsidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter, vid eventuell
överteckning kommer tilldelning att ske i förhållande till när anmälningssedel inkommit till
Aktieinvest FK AB (fördelning efter datumstämpel, tidigare inkommen anmälningssedel ger större
chans till teckning). Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma
tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild
anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB.
Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 5 december 2007. Observera att anmälan
är bindande. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till emissionskurs
1,25 kronor per aktie skall erläggas senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande
utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer
av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid
i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av
dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till
Aktieinvest på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av
betalda, tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som
BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA
Handel i BTA B kommer att ske på Aktietorget från den 19 november 2007 till och med att
emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december 2007,
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med
innevarande verksamhetsår.

Handel på AktieTorget
Aktierna i Biometron AB (publ) är upptagna till handel på AktieTorgets handelslista. Aktierna som
emitteras i nyemissionen avser man att ta upp till handel omedelbart efter registrering av
nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett
pressmeddelande innan handeln påbörjas.
Handelsbeteckningen är BIO1 B. Biometronaktiens ISIN-kod är SE0001280611. En handelspost
uppgår till 1 000 aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 10 december 2007, kommer
Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel i aktien
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med
värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF. Genom avtal med OMStockholmsbörsen använder
AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier
som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från
bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med
finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna.

VD-ord
Under 2007 har Biometron bevisat att bolaget har en framgångsrik teknik för skyddsventilation med
hela världen som marknad. Biometron har enbart nöjda kunder och efterfrågan ökar snabbt
tillsammans med omsättning och lönsamhet. Under de senaste 12 månaderna har offertvolymen ökat
från ca 3,5 miljoner kronor till ca 18 miljoner kronor. Andelen avslut har ökat från ca 50 % till > 75 %.
Styrelse och ledning har under hösten 2007 arbetat fram ett finansieringsprogram som lägger grunden
för framtida lönsamhet och en vidare expansion. Det är med stolthet och tillförsikt jag själv
tillsammans med styrelsen deltar i det fortsatta arbetet och även bidrar genom eget tillskott av kapital.
Biometron har endast marginellt utnyttjat den potential som finns och kunskapen om tekniken och
dess fördelar sprider sig snabbt till nya kunder. Den höga tillväxttakten fortsätter, men samtidigt ökar
risken att tillväxten hämmas av brist på rörelsekapital. Därför är det oerhört viktigt att det
finansieringsprogram som föreslagits av styrelsen fullföljs.

Finansiell information
Bolagets Resultaträkning (tkr)

Jan – sept
2007

Helår

2006

2006

2005

2004

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter

1 383,9

607,6

1 159,2

548,8

327,6

40,0

4,1

6,1

33,7

216,2

1 423,9

611,7

1 165,3

582,5

543,8

Rörelsens kostnader

- 4 941,6

- 3801,6

- 5 702,6

- 3 505,4

- 1 998,4

Rörelseresultat

- 3517,7

-3 189,9

- 4 537,3

- 2 922,9

- 1 550,6

- 57,4

- 95,6

- 129,5

-194,4

- 218,1

- 3 575,1

- 3 285,5

- 4 666,8

- 3 117,3

- 1 768,7

1 098,0

48,0

2 796,1

96,1

96,1

-2 477,1

- 3 237,5

- 1 870,7

- 3 021,2

- 1 672,6

Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Periodens resultat

Bolagets
Balansräkning (tkr)

30 sep
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec
2004

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2 350,5

2 647,2

3 196,1

3 736,1

46,1

49,5

44,2

18,9

3 750,0

2 700,0

0,0

0,0

Varulager

397,6

355,5

402,0

429,6

Kortfristiga fordringar

110,5

356,4

341,1

39,3

Finansiella anläggningstillgångar

50,4

2 324,6

1 566,7

50,0

6 705,1

8 433,2

5 540,1

4 273,9

3 623,2

6 100,3

2 875,5

734,1

408,4

456,5

552,6

648,6

Långfristiga skulder

1 362,9

643,0

884,0

656,2

Kortfristiga skulder

1 310,6

1 233,4

1 228,0

2 235,0

Summa eget kapital och skulder

6 705,1

8 433,2

5 540,1

4 273,9

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2 595,4

2 595,4

2 595,4

2 545,0

Likvida medel och kortfristiga placeringar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar

Riskfaktorer
Investeringar i aktier är förenat med risktagande och kan helt eller delvis gå förlorade vid en negativ
utveckling. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.
Därutöver finns det en rad faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan
redogörs ett antal faktorer som kan påverka Bolagets framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är ej
rangordnade och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. En samlad utvärdering måste således ta
hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information samt en egen allmän analys av omvärlden. Vid
osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.
Acceptans
Bolaget har fått ett mycket gott mottagande på de flesta marknader. Det finns dock ändå risk att
Bolagets produkter inte kommer att nå hög acceptans inom alla delar eftersom en ny produkt kan
komma att betraktas med skepsis. Bolagets försäljning är beroende av att tekniken fortsätter att mottas
positivt, om så inte sker finns risk att delar av eller hela kapitalinsatsen kan gå förlorad
Patent
Biometron har ett starkt immaterialrättsligt skydd för sina produkter genom patent. Det finns dock
inga garantier för att dessa patent kommer att ge ett tillräckligt skydd, eller att det inte kommer att
kringgås av andra. Om Biometron inte lyckas skydda befintliga patent i den omfattning som krävs för
att skydda produkter och teknologier kan det ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets framtid.
Marknadstillväxt och storlek
Bolaget räknar med att marknaden för Biometrons produkter uppvisar betydande tillväxt de närmaste
åren. En lägre tillväxt än beräknat riskerar dock att medföra att både omsättning och lönsamhet blir
lägre än förväntat. Bolaget kan ha felbedömt marknadens storlek.
Felaktigt försäljningspris
Bolaget kan ha felbedömt det motiverade försäljningspriset på Bolagets produkter. Priset är baserat på
de alternativa lösningar som kan vara aktuella för kunden och de speciella egenskaperna hos Bolagets
produkter.
Outsourcing
Bolaget har för avsikt att tillämpa outsourcing inom funktioner som löneadministration, bokföring och
IR. Även produktionen kan läggas ut på kontrakt. Syftet är att begränsa de fasta kostnaderna och
därmed den finansiella risken i Bolaget. Detta innebär att det ger ökade rörliga kostnader och mindre
skalfördelar. Att inte ha full kontroll över produktionen kan dock innebära ett riskmoment.
Finansiering
Det är styrelsens bedömning att förestående företrädesemission tillsammans med övriga åtgärder och
kassaflödet från Bolagets verksamhet de kommande åren är tillräckligt för Bolagets fortsatta
utveckling. Det kan dock inte uteslutas att kapitalbehovet blir större än förväntat. Kapitalbehovet är i
hög utsträckning beroende av försäljningsutvecklingen för Bolagets produkter. Det finns inga garantier
för att Bolaget kommer att kunna anskaffa tillräckligt kapital.
Personalberoende
Av avgörande betydelse för Bolagets framgång är Bolagets förmåga att attrahera och behålla
kompetent personal. Skulle en eller flera nyckelpersoner lämna Bolaget kan det inte uteslutas att det
kan få negativa effekter på Bolagets verksamhet. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden inte
kommer att kunna attrahera kompetent personal till tillfredsställande villkor.
Konkurrens
Skulle leverantörer med produkter liknande Bolagets snabbt etablera en betydande marknadsposition,
kan det inte uteslutas att det skulle få negativa konsekvenser för Bolaget. Konkurrenter kan försöka
kopiera Bolagets teknik. För att motverka detta har Bolaget patent på funktionen i USA och Polen
samt en långt framskriden ansökan för EU-området och Japan.

Valutarisker
Valutakursförändringar kan komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget har
för avsikt att etablera sig såväl i Europa som USA. Det innebär att valutakursernas fluktuationer
kommer att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning.
Utebliven utdelning
Tidpunkten för, och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägande
om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat verksamhetens
utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och
expansionsplaner.
Likviditetsbrist i marknaden för Bolagets aktie
Det kan inte uteslutas att Bolagets aktie, i likhet med aktier i många andra mindre bolag, under
perioder handlas endast i begränsad utsträckning. En illikvid aktie kan medföra stora kurssvängningar,
och kan komma att avvika avsevärt från aktiekursen som anges i erbjudandet. Ingen likviditetsgarant
finns för Bolagets aktie.
Fluktuationer i aktiekursen för Bolagets aktie
Aktiekursen för Bolagets aktie kan i framtiden fluktuera kraftigt, bland annat till följd av
resultatvariationer, den allmänna konjunkturen, samt förändringar i kapitalmarknadens intresse för
Bolaget. Det finns inga garantier för att Bolagets aktiekurs inte kommer att sjunka till följd av att
befintliga aktieägare säljer aktier. En lägre aktiekurs kan också innebära att ytterligare
kapitalanskaffning genom utgivning av nya aktier försvåras.

Skattefrågor i Sverige
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattning av
kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Dock bör varje
person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav
och en eventuell framtida försäljning kan innebära.
För fysiska och juridiska personer bosatt i Sverige gäller följande vad avser nu gällande
skattekonsekvenser av föreliggande erbjudande. Beskrivningen gäller inte i de fall där aktier innehas
som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag.
Tilldelning av aktier
I normalfallet sker ingen beskattning av tilldelning av aktier.
Fysiska personer
Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Uppkommer
realisationsförlust på svenska marknadsnoterade aktier beaktas hela förlusten förutsatt att förlusten kan
kvittas mot realisationsvinst i annat marknadsnoterat aktiebeskattat värdepapper. Avdraget måste
utnyttjas samma år förlusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital medges
reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion
medges med 30 procent av underskottet upp till 100 000 kronor och däröver med 21 procent.
Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital för personer
hemmahörande i Sverige. För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt på 30 procent före
utdelning. Denna skattesats är i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal med andra länder.
Aktiebolag
Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet,
med en statlig inkomstskatt om 28 procent. Avdraget för realisationsförluster vid avyttring av
värdepapper såsom aktier och andra aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering får
dras av endast mot realisationsvinster vid avyttring av samma slag av värdepapper.
Preliminärskatt för utdelning innehålles inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler gäller för
vissa företagskategorier.

Förmögenhetsbeskattning
Aktierna i Bolaget ska för närvarande ej tas upp till förmögenhetsbeskattning.
Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt inte i
Sverige vid försäljning av svenska aktier. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som
är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, om personen
under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de närmast föregående
kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpningen av denna regel kan
dock i viss mån vara begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för att undvika
dubbelbeskattning. Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på
svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett så kallat fast driftställe i Sverige.

Västervik den 14 november 2007

Patrik Lingårdh
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