
SAS AB gjennomfører en sammenslåing 
av aksjer i forholdet 1:30 med avstem-
ningsdag 9. juni 2010. Første handelsdag 
for de nye aksjene er 7. juni 2010.

Bakgrunn
Som følge av nyemisjonene har antall aksjer i SAS AB 
(”SAS” eller ”Selskapet”) økt. For at Selskapet skal få et mer 
hensiktsmessig antall aksjer besluttet Generalforsamlingen 
7. april 2010 å gjennomføre en sammenslåing av aksjer i 
forholdet 1:30. Samtidig fikk styret fullmakt til å fastsette 
avstemningsdag. Beslutningen om å gjennomføre en sam-
menslåing av aksjer er registrert av det svenske Bolagsver-
ket, og avstemningsdagen for sammenslåing av aksjer er 
fastsatt til 9. juni 2010. 

Handel med aksjene
4. juni 2010 (gammel ISIN-kode) er siste dag for å handle 
Selskapets aksjer på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ 
OMX København og Oslo Børs før aksjene slås sammen. 
Dette er også siste mulighet til å oppnå et antall aksjer som 
er delelig med 30. På grunn av at handelen med aksjer skjer 
med tre dagers likviditetsordning, kan handelen med de nye 
aksjene i noen tilfeller starte tre dager før aksjene føres på 
aksjeeiernes VP-kontoer. Første dag for å handle Selskapets 
aksjer etter sammenslåingen er 7. juni 2010 (ny ISIN-kode).

Beskrivelse av sammenslåingen
Den 7. april 2010 besluttet Generalforsamlingen å gjen-
nomføre en sammenslåing av aksjer i forholdet 1:30. Dette 
innebærer at 30 aksjer i SAS, hver med en aksjeverdi på 
0,67 SEK, vil bli slått sammen til én aksje med en aksje-
verdi på 20,10 SEK. Som følge av sammenslåingen vil antall 
aksjer bli redusert fra 9 870 000 000 til 329 000 000. 

Illustrasjon som viser sammenslåingen av aksjer i forholdet 1:30  
samt salg av overskytende aksjer *

Tidsplan for sammenslåingen av aksjer
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7. juni
Første dag for å handle 

SAS-aksjer etter  
sammenslåing

9. juni
Avstemningsdag 

for sammen-
slåing

10. juni
Det nye antallet  

aksjer føres på aksje-
eiernes kontoer
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4. juni
Siste dag for å handle  

SAS-aksjer før  
sammenslåing

Aksjebeholdning på  
avstemningsdagen

65 aksjer

Aksjeverdi SEK

per aksje: 0,67
totalt: 43,55

Inntekter etter salg av  
5 overskytende aksjer

Aksjebeholdning og salgsinn-
tekter etter sammenslåingen

2 aksjer

Aksjeverdi SEK

per aksje: 20,10
totalt: 40,20

Omkring 10. juni
Utbetaling i forbindelse 

med salg av oversky-
tende aksjer i Danmark

Omkring 15. juni
Utbetaling i forbindelse  

med salg av overskytende 
aksjer i Sverige og Norge

Informasjon om sammenslåingen av aksjer i SAS i 2010

Merk: Sammenslåingen av aksjer med avstemnings-
dag 9. juni 2010 innebærer blant annet følgende: 

  for aksjeeiere som ikke har et antall aksjer som 
tilsvarer et helt antall nye aksjer (etter gjennom-
ført sammenslåing), vil overskytende aksjer bli 
solgt på markedet, og

  for aksjeeiere som har færre enn 30 aksjer, vil 
hele aksjebeholdningen bli solgt

* Eksempelet er basert på en beholdning på 65 aksjer før sammenslåingen.



Avstemningsdagen hos Euroclear, VP og VPS er 9. juni 2010. 
10. juni 2010 føres det nye antallet aksjer på de respektive 
aksjeeiernes VP-konto. En VP-melding som viser den nye 
beholdningen på VP-kontoene, blir sendt ut like etter. 

For de aksjeeierne som på avstemningsdagen for 
sammenslåingen ikke har et antall aksjer som tilsvarer et 
helt antall nye aksjer (etter gjennomført sammenslåing), 
vil overskytende aksjer overdras til Selskapet på avstem-
ningsdagen for sammenslåingen. Overskytende aksjer vil 
deretter selges av Nordea Bank, og rette aksjeeier vil få 
beholde sin andel av salgssummen. Derfor vil hele aksje-
beholdningen til en aksjeeier som har færre enn 30 aksjer 
på avstemningsdagen, bli solgt. Salgssummen vil bli utbe-
talt cirka 10. juni 2010 i Danmark og cirka 15. juni 2010 
i Sverige og Norge. Valutaomregningen for utbetaling av 
salgssummen i DKK beregnes på grunnlag av ECBs fixing 
vekslingskurs 8. juni 2010 i henhold til følgende formel: 
EUR/DKK ÷ (EUR/SEK-0,05). Valutaomregningen for utbe-
taling i NOK beregnes på grunnlag av ECBs fixing veks-
lingskurs 14. juni 2010 i henhold til følgende formel: EUR/
NOK ÷ (EUR/SEK-0,05). 

I forbindelse med sammenslåingen vil SAS-aksjen få 
en ny ISIN-kode. Den nye ISIN-koden er SE0003366871.

Effekter av sammenslåingen
Sammenslåingen vil gi et mindre antall aksjer i Selskapet, 
men aksjens aksjeverdi vil samitidig øke. Den totale aksje-
verdien av en aksjeeiers aksjer etter sammenslåingen, 
dvs. aksjeeierens andel i Selskapets aksjekapital, forblir 
uendret, unntatt for de aksjeeierne som har overskytende 
aksjer. Bortsett fra at aksjens aksjeverdi vil bli endret, vil 
hver nye sammenslåtte aksje ha de samme rettighetene 
som eksisterende aksjer.

Forvalterregistrerte aksjer
For aksjeeiere i SAS som har en aksjebeholdning som 
er forvalterregistrert, for eksempel hos en bank eller i et 
verdipapirselskap, vil aksjebeholdningen etter sammen-
slåingen samt eventuell utbetaling av salgssummen fra 
overskytende aksjer, håndteres i henhold til de respektive 
forvalternes rutiner. Vi anbefaler at aksjeeiere tar kontakt 
med sine forvaltere.

Enkelte skattespørsmål
Nedenfor følger et kort sammendrag av den skattemes-
sige behandlingen av sammenslåingen av aksjer i Sverige, 
Danmark og Norge.

Sverige
Sammenslåingen av aksjer utløser ingen beskatning 
ettersom den bare medfører at aksjenes sammenlagte 
aksjeverdi fordeles på et færre antall aksjer. Det sammen-
lagte gjennomsnittlige kostnadsbeløpet for aksjer før 
sammenslåingen bør derfor være det samme også etter 
sammenslåingen. Derimot vil det gjennomsnittlige kost-
nadsbeløpet per aksje bli endret. 

Salg av overskytende aksjer utløser likevel beskat-
ning og påvirker det sammenlagte gjennomsnittlige kost-
nadsbeløpet. Når overskytende aksjer selges ved at de 
overdras til Selskapet og selges for Selskapets regning, 
utløses beskatning av kapitalgevinst. Kapitalgevinst og 
kapitaltap beregnes som forskjellen mellom salgsprisen og 
det gjennomsnittlige kostnadsbeløpet for de solgte aksjene. 
Sjablonmetoden får anvendelse.

Danmark
Sammenslåingen av aksjer utløser ingen beskatning 
ettersom den bare medfører at aksjenes sammenlagte 
aksjeverdi fordeles på et færre antall aksjer. Det sammen-
lagte gjennomsnittlige kostnadsbeløpet for aksjer før 
sammenslåingen bør derfor være det samme også etter 
sammenslåingen. Derimot vil det gjennomsnittlige kost-
nadsbeløpet per aksje bli endret. 

Salg av overskytende aksjer utløser likevel beskatning 
og påvirker det sammenlagte gjennomsnittlige kost-
nadsbeløpet. Når overskytende aksjer selges ved at de 
overdras til Selskapet og selges på Selskapets regning, 
utløses beskatning av kapitalgevinst. Kapitalgevinst og 
kapitaltap beregnes som forskjellen mellom salgsprisen 
og det gjennomsnittlige kostnadsbeløpet for de solgte 
aksjene. Vanlige regler om beskatning av kapitalgevinst og 
tap får anvendelse.

Norge
Sammenslåingen av aksjer utløser ingen beskatning 
ettersom den bare medfører at aksjenes sammenlagte 
aksjeverdi fordeles på et færre antall aksjer. Det sammen-
lagte gjennomsnittlige kostnadsbeløpet for aksjer før 
sammenslåingen bør derfor være det samme også etter 
sammenslåingen. 

FIFU-prinsippet (”først inn, først ut”) anvendes ved 
allokeringen av kostnadsbeløpet for aksjer som er anskaf-
fet på forskjellige tidspunkter. Salg av overskytende aksjer 
utløser beskatning. Ved et slikt salg av overskytende aksjer 
fra en norsk aksjeeier til Selskapet utløses beskatning av 
kapitalgevinsten. Vanlige regler om beskatning av kapital-
gevinster og tap får anvendelse.

Overskytende aksjer  Antall aksjer utover det antallet aksjer som er delelig med 30 i sammenslåingen

Aksjeverdi  Et selskaps aksjekapital delt på selskapets samlede antall aksjer 

Avstemningsdag for  Den datoen (9. juni 2010) man må være registrert som aksjeeier for å bli omfattet av 
sammenslåingen  sammenslåingen av aksjer

Sammenslåing  En reduksjon av selskapets samlede antall utestående aksjer som øker aksjens aksjeverdi.
   Den samlede aksjekapitalen forblir uendret

Ønskes flere opplysninger, vennligst kontakt 
SAS Group Investor Relations +46 797 12 19 
Sture Stølen, Head of Investor Relations +46 797 14 51


