
SAS AB gennemfører en sammenlæg-
ning af aktier 1:30 med afstemningsdag 
den 9. juni 2010. Første handelsdag for 
de nye aktier er den 7. juni 2010.

Baggrund
Som følge af nyemissionerne er antallet af aktier i SAS 
AB (”SAS” eller ”Bolaget”) øget, og for at Bolaget skal få 
et mere hensigtsmæssigt antal aktier, har årsmødet den 
7. april 2010 besluttet en sammenlægning af aktier 1:30 
samt givet bestyrelsen bemyndigelse til at bestemme en 
afstemningsdag. Beslutningen om sammenlægning af 
aktier er registreret af Bolagsverket, og afstemningsda-
gen for sammenlægningen er fastsat til den 9. juni 2010.  

Handel i aktien
Sidste dag for handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX 
Stockholm, NASDAQ OMX København og Oslo Børs inden 
sammenlægningen af aktier herunder muligheden for at 
opnå et antal aktier, som kan deles med 30, er den 4. juni 
2010 (gammel ISIN-kode). Da handel med aktier sker med 
tre afviklingsdage, kan handlen med de nye aktier i visse 
tilfælde indledes tre dage inden aktierne bogføres på aktie-
indehavernes VP-konti. Første dag for handel med Selska-
bets aktier efter sammenlægningen er den 7. juni 2010 (ny 
ISIN-kode).

Beskrivelse af sammenlægningen
Årsmødet besluttede den 7. april 2010 en sammenlægning 
af aktier 1:30. Dette medfører, at 30 aktier i SAS, hver med 
en stykværdi på 0,67 SEK, bliver sammenlagt til en aktie 
med en stykværdi på 20,10 SEK. Som følge af sammenlæg-
ningen bliver antallet af aktier reduceret fra 9 870 000 000 
til 329 000 000. 

Illustration af sammenlægningen af aktier 1:30 samt salg af overskydende 
aktier *

Tidsplan for sammenlægningen af aktier 
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7. juni
Første dag for handel  
med SAS-aktier efter  
sammenlægningen

9. juni
Afstemningsdag 

for sammen-
lægningen

10. juni
Det nye antal aktier 
registreres på aktie-
indehavernes konti

1 2Juni

4. juni
Sidste dag for handel  
med SAS-aktier inden  

sammenlægningen

Aktiebeholdning på  
afstemningsdagen

65 aktier

Stykværdi  SEK

pr. aktie: 0,67
i alt: 43,55

Indtægter fra salg af  
5 overskydende aktier

Aktiebeholdning og salgsind-
tægter efter sammenlægningen

2 aktier

Stykværdi  SEK

pr. aktie: 20,10
i alt: 40,20

Omkring 10. juni
Udbetaling af likvider 

for salg af overskydende 
aktier i Danmark

Omkring 15. juni
Udbetaling af likvider for  

salg af overskydende aktier  
i Sverige og Norge

Information om sammenlægningen af aktier i SAS 2010

Bemærk: Sammenlægningen af aktier med afstem-
ningsdag den 9. juni 2010 indebærer blandt andet, at: 

  aktieejere, som ikke har et antal aktier, der svarer 
til et helt antal nye aktier (efter gennemført 
sammenlægning), får overskydende aktier solgt 
på markedet, og 

  aktieejere, som har mindre end 30 aktier, får 
solgt hele aktiebeholdningen

* Eksemplet er baseret på en aktiebeholdning på 65 aktier inden sammenlægningen.



Afstemningsdagen hos Euroclear, VP og VPS er den 9. juni 
2010. Den 10. juni 2010 reserveres det nye antal aktier 
på de respektive aktieejeres VP-konto. En VP-meddelelse, 
som gør rede for det nye indestående på VP-kontiene, bliver 
udsendt kort efter. 

For de aktieejere, der på afstemningsdagen for sam-
menlægningen ikke har et antal aktier, som modsvarer 
et helt antal nye aktier (efter gennemført sammenlæg-
ning), overgår de overskydende aktier til Bolagets eje på 
afstemningsdagen for sammenlægningen. Overskydende 
aktier bliver derefter solgt af Nordea Bank, hvorved beret-
tigede aktieejere modtager deres andel af salgsprovenuet. 
Således vil en aktieejer, som ejer mindre end 30 aktier 
på afstemningsdagen, få solgt hele sin aktiebeholdning. 
Salgsprovenuet bliver udbetalt omkring den 10. juni 2010 i 
Danmark og omkring den 15. juni 2010 i Sverige og Norge. 
Valutaomregningen for udbetaling af salgsprovenuet i 
DKK beregnes baseret på ECBs faste vekselkurs den 8. 
juni 2010 i overensstemmelse med følgende formel: EUR/
DKK ÷ (EUR/SEK-0,05). Valutaomregningen for udbeta-
ling i NOK beregnes baseret på ECBs faste vekselkurs den 
14. juni 2010 i overensstemmelse med følgende formel: 
EUR/NOK ÷ (EUR/SEK-0,05). 

I forbindelse med sammenlægningen får SAS-aktien 
en ny ISIN-kode. Den nye ISIN-kode er SE0003366871.

Effekter af sammenlægningen
Sammenlægningen resulterer i et mindre antal aktier i Bola-
get, mens aktiens stykværdi øges. Den samlede stykværdi 
af en aktieejers aktier efter sammenlægningen, dvs. aktie-
ejerens andel i Bolagets aktiekapital, forbliver uændret, med 
undtagelse af de aktieejere, som har overskydende aktier. 
Bortset fra at aktiens stykværdi ændres, får hver ny sam-
menlagt aktie samme rettigheder som eksisterende aktier.

Forvaltede aktier
For aktieejere i SAS, hvis aktiebeholdning forvaltes, for 
eksempel hos en bank eller en værdipapirfirma, bliver aktie-
beholdningen efter sammenlægningen samt eventuel udbe-
taling af salgsprovenue fra overskydende aktier håndteret i 
overensstemmelse med den respektive virksomheds ruti-
ner. Vi anbefaler, at aktieindehavere kontakter deres forvalter.

Nogle skattespørgsmål
Herunder følger en kort sammenfatning af den skattemæs-
sige behandling af sammenlægningen af aktier i Sverige, 
Danmark og Norge.

Sverige
Sammenlægningen af aktier udløser ingen beskatning, da 
den blot medfører, at aktiernes sammenlagte stykværdi 
fordeles på færre aktier. Det sammenlagte gennemsnitlige 
omkostningsbeløb for aktier inden sammenlægningen 
bør dermed være det samme efter sammenlægningen. 
Derimod ændres det gennemsnitlige omkostningsbeløb 
pr. aktie. 

Et salg af overskydende aktier udløser dog beskatning 
og påvirker det sammenlagte gennemsnitlige omkost-
ningsbeløb. Når overskydende aktier sælges ved, at de 
overgår til Bolaget og sælges på Bolagets regning, udlø-
ses kapitalgevinstbeskatning. Kapitalgevinst og kapitaltab 
beregnes som forskellen mellem salgsgodtgørelsen og 
det gennemsnitlige omkostningsbeløb for de solgte aktier. 
Skabelonmetoden kan anvendes.

Danmark
Sammenlægningen af aktier udløser ingen beskatning, da 
den blot medfører, at aktiernes sammenlagte stykværdi 
fordeles på færre aktier. Det sammenlagte gennemsnitlige 
omkostningsbeløb for aktier inden sammenlægningen 
bør dermed være det samme efter sammenlægningen. 
Derimod ændres det gennemsnitlige omkostningsbeløb 
pr. aktie. 

Et salg af overskydende aktier udløser dog beskatning 
og påvirker det sammenlagte gennemsnitlige omkost-
ningsbeløb. Når overskydende aktier sælges ved, at de 
overgår til Bolaget og sælges på Bolagets regning, udlø-
ses kapitalgevinstbeskatning. Kapitalgevinst og kapitaltab 
beregnes som forskellen mellem salgsgodtgørelsen og 
det gennemsnitlige omkostningsbeløb for de solgte aktier. 
De almindelige regler om beskatning af kapitalgevinster 
og kapitaltab anvendes.

Norge
Sammenlægningen af aktier udløser ingen beskatning, da 
den blot medfører, at aktiernes sammenlagte stykværdi 
fordeles på færre aktier. Det sammenlagte gennemsnitlige 
omkostningsbeløb for aktier inden sammenlægningen bør 
dermed være det samme efter sammenlægningen. 

FIFU-princippet (”først ind først ud”) anvendes ved allo-
keringen af omkostningsbeløbet for aktier, som anskaffes 
på forskellige tidspunkter.  Et salg af overskydende aktier 
udløser beskatning. Ved en sådan afhændelse af over-
skydende aktier fra en norsk aktieindehaver til Selskabet 
udløses kapitalgevinstbeskatning. De almindelige regler 
om beskatning af kapitalgevinster og kapitaltab anvendes.

Overskydende aktier   De aktier ud over det antal aktier, som kan deles med 30 i sammenlægningen

Stykværdi   En virksomheds aktiekapital delt med virksomhedens samlede antal aktier 

Afstemningsdag for   Den dato (den 9. juni 2010), hvor man skal være registreret aktieejer for at blive omfattet af
sammenlægningen   sammenlægningen af aktier

Sammenlægning   En nedsættelse af en virksomheds samlede antal udestående aktier, hvilket øger aktiens 
stykværdi.  Den samlede aktiekapital forbliver uændret

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte  
SAS Group Investor Relations +46 8 797 12 19
Sture Stølen, Head of Investor Relations +46 8 797 14 51


