Information om sammanläggningen av aktier i SAS 2010
SAS AB genomför en sammanläggning
av aktier 1:30 med avstämningsdag den
9 juni 2010. Första handelsdag för de
nya aktierna är den 7 juni 2010.
Bakgrund
Till följd av nyemissionerna har antalet aktier i SAS AB
(”SAS” eller ”Bolaget”) ökat och för att Bolaget ska få ett
mer ändamålsenligt antal aktier har årsstämman den 7 april
2010 fattat beslut om en sammanläggning av aktier 1:30
samt bemyndigat styrelsen att besluta om avstämningsdag.
Beslutet om sammanläggning av aktier har registrerats av
Bolagsverket och avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier har fastställts till den 9 juni 2010.

Notera: Sammanläggningen av aktier med avstämningsdag den 9 juni 2010 innebär bland annat att:

Handel i aktien
Sista dagen för handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX
Stockholm, NASDAQ OMX Köpenhamn och Oslo Børs före
sammanläggningen av aktier inklusive möjligheten att
uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 30 är den
4 juni 2010 (gammal ISIN-kod). På grund av att handel i
aktier sker med tre dagars likvidschema, kan handel i de
nya aktierna, i vissa fall, inledas tre dagar innan aktierna
bokas in på aktieägarnas VP-konton. Första dagen för handel i Bolagets aktier efter sammanläggningen är den 7 juni
2010 (ny ISIN-kod).
Beskrivning av sammanläggningen
Årsstämman fattade den 7 april 2010 beslut om en sammanläggning av aktier 1:30. Detta innebär att 30 aktier i
SAS, envar med kvotvärde om 0,67 SEK, kommer att sammanläggas till en aktie med ett kvotvärde om 20,10 SEK.
Till följd av sammanläggningen kommer antalet aktier att
reduceras från 9 870 000 000 till 329 000 000.
Illustration av sammanläggningen av aktier 1:30 samt försäljning
av överskjutande aktier *
Aktieinnehav och försäljnings
intäkter efter sammanläggningen
Aktieinnehav på
2 aktier
avstämningsdagen

	aktieägare som inte innehar ett antal aktier
som motsvarar ett helt antal nya aktier (efter
genomförd sammanläggning), kommer att få
överskjutande aktier sålda på marknaden,
och

Kvotvärde

65 aktier
Kvotvärde

	aktieägare som innehar färre än 30 aktier
kommer att få hela sitt aktieinnehav avyttrat

per aktie:
totalt:

SEK

per aktie:
totalt:

SEK

0,67
43,55

20,10
40,20

Intäkter från försäljning
av 5 överskjutande aktier
* Exemplet baseras på ett innehav om 65 aktier före sammanläggningen.

Tidplan för sammanläggningen av aktier
4 juni
Sista dagen för handel
i SAS aktier före
sammanläggningen

Juni

1

2

3

4

Lör

7 juni
Första dagen för
handel i SAS aktier efter
sammanläggningen

Sön

7

8

9 juni
Avstämningsdag
för sammanläggningen

9

10 juni
Det nya antalet
aktier bokas in på
aktieägarnas konton

10

11

Lör

Omkring 10 juni
Utbetalning av likvid för
försäljning av överskju
tande aktier i Danmark

Sön

14

15

Omkring 15 juni
Utbetalning av likvid för
försäljning av överskjutande
aktier i Sverige och Norge

Avstämningsdagen hos Euroclear, VP och VPS är den
9 juni 2010. Den 10 juni 2010 bokas det nya antalet aktier
in på respektive aktieägares VP-konto. En VP-avi som
redovisar de nya innehaven på VP-kontona kommer att
skickas ut kort därefter.
För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier som motsvarar
ett helt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning),
kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo på
avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande
aktier kommer därefter att säljas av Nordea Bank varvid
berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av
försäljningslikviden. Således kommer en aktieägare som
innehar färre än 30 aktier på avstämningsdagen få hela sitt
aktieinnehav avyttrat. Försäljningslikviden kommer att betalas ut omkring den 10 juni 2010 i Danmark och omkring den
15 juni 2010 i Sverige och Norge. Valutaomräkningen för
utbetalning av försäljningslikviden i DKK beräknas baserat
på ECBs fixing växelkurs den 8 juni 2010 enligt följande formel: EUR/DKK ÷ (EUR/SEK-0,05). Valutaomräkningen för
utbetalning i NOK beräknas baserat på ECBs fixing växelkurs den 14 juni 2010 enligt följande formel: EUR/NOK ÷
(EUR/SEK-0,05).
I samband med sammanläggningen kommer SAS aktie
att få en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0003366871.
Effekter av sammanläggningen
Sammanläggningen kommer att resultera i ett lägre antal
aktier i Bolaget samtidigt som aktiens kvotvärde ökar. Det
totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter sammanläggningen, dvs. aktieägarens andel i Bolagets aktiekapital, förblir oförändrad, med undantag för de aktieägare
som innehar överskjutande aktier. Bortsett från att aktiens
kvotvärde ändras, kommer varje ny sammanlagd aktie att
inneha samma rättigheter som existerande aktier.
Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare i SAS vars aktieinnehav är förvaltarregistretat,
till exempel hos en bank eller ett värdepappersbolag, kommer aktieinnehavet efter sammanläggningen samt eventuell
utbetalning av försäljningslikvid från överskjutande aktier att
hanteras enligt respektive förvaltares rutiner. Vi rekommenderar att aktieägare tar kontakt med sin förvaltare.
Vissa skattefrågor
Nedan följer en kort sammanfattning av den skattemässiga
behandlingen av sammanläggningen av aktier i Sverige,
Danmark och Norge.

Sverige
Sammanläggningen av aktier utlöser ingen beskattning
då den endast medför att aktiernas sammanlagda kvotvärde fördelas på färre antal aktier. Det sammanlagda
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier före sammanläggningen bör därmed vara detsamma även efter
sammanläggningen. Däremot kommer det genomsnittliga
omkostnadsbeloppet per aktie att förändras.
En försäljning av överskjutande aktier utlöser dock
beskattning och påverkar det sammanlagda genomsnittliga
omkostnadsbeloppet. När överskjutande aktier avyttras
genom att de övergår i bolagets ägo och säljs på Bolagets
bekostnad utlöses kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen och det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för de sålda aktierna. Schablonmetoden får
användas.
Danmark
Sammanläggningen av aktier utlöser ingen beskattning
då den endast medför att aktiernas sammanlagda kvotvärde fördelas på färre antal aktier. Det sammanlagda
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier före sammanläggningen bör därmed vara detsamma även efter
sammanläggningen. Däremot kommer det genomsnittliga
omkostnadsbeloppet per aktie att förändras.
En försäljning av överskjutande aktier utlöser dock
beskattning och påverkar det sammanlagda genomsnittliga omkostnadsbeloppet. När överskjutande aktier
avyttras genom att de övergår i Bolagets ägo och säljs på
Bolagets bekostnad utlöses kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden
mellan försäljningsersättningen och det genomsnittliga
omkostnadsbeloppet för de sålda aktierna. Vanliga regler
om beskattning av kapitalvinster och förluster tillämpas.
Norge
Sammanläggningen av aktier utlöser ingen beskattning då
den endast medför att aktiernas sammanlagda kvotvärde
fördelas på färre antal aktier. Det sammanlagda genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier före sammanläggningen
bör därmed vara detsamma även efter sammanläggningen.
FIFU-principen (”först in först ut”) kommer att tillämpas vid allokeringen av omkostnadsbeloppet för aktier som
anskaffats vid olika tidpunkter. En försäljning av överskjutande aktier utlöser beskattning. Vid en sådan avyttring av
överskjutande aktier av en norsk aktieägare till Bolaget utlöses kapitalvinstbeskattning. Vanliga regler om beskattning
av kapitalvinster och förluster tillämpas.

Överskjutande aktier

Antalet aktier utöver det antal aktier som är jämnt delbart med 30 i sammanläggningen

Kvotvärde

Ett bolags aktiekapital delat med bolagets totala antal aktier

Avstämningsdag för
sammanläggningen		

Det datum (den 9 juni 2010) då man måste vara registrerad aktieägare för att omfattas av
sammanläggningen av aktier

Sammanläggning
			

En minskning av ett företags totala antal utestående aktier vilket ökar aktiens kvotvärde.
Det totala aktiekapitalet förblir oförändrat

För mer information, vänligen kontakta
SAS Group Investor Relations +46 8 797 12 19
Sture Stølen, IR-ansvarig +46 8 797 14 51

