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Definitioner
RW Capital, Bolaget eller Koncernen

RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537,
inklusive dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget

Dotterbolaget

Runaware Inc.

Mangold

Mangold Fondkommission AB

Erbjudandet

Förestående företrädesemission av aktier som närmare beskrivs i detta Prospekt

Prospektet

Detta Prospekt

SEK, TSEK, MSEK
USD, MUSD
GBP
EUR

Svenska kronor, tusen svenska kronor, miljoner svenska kronor
Amerikanska dollar, miljoner amerikanska dollar
Brittiska pund
Euro

Disclaimer
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt och Prospektet får därför inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller
strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer
att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan
persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Tvist
rörande Erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Detta Prospekt har godkänts av
och registreras vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga
eller fullständiga.

Generell information
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordning). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”FI”). Prospektet har
upprättats med anledning av förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). All
information
som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Risker” och
som beskriver vissa risker som en investering genom teckning av aktier i Bolaget kan innebära.

Uttalanden om framtiden
Detta Prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande bedömning avseende framtida
händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten RW Capital i korthet, Riskfaktorer,
Prognos och framtidsutsikter, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Verksamheten. Orden ”avser”, ”ämnar”, ”förväntar”,
”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”borde”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade
uttalanden. Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas
att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid
tidpunkten för Prospektet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida
resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att
offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som
krävs enligt lag och enligt Aktietorgets regelverk.

Branschfakta och information från tredje part
RW Capital har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i
RW Capital inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt
styrelsen känner till, väsentliga intressen i RW Capital. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i
RW Capital känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss
finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan
summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.
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Riskfaktorer
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför RW Capitals kontroll,
liksom ett antal faktorer vars effekter RW Capital kan påverka genom sitt agerande, kan komma att
få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller
medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal risker som Bolagets
aktier är exponerade för. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Ytterligare risker och osäkerheter som RW Capital för närvarande inte känner till kan också komma
att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i
Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning
av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling.

Risker relaterade till Bolagets aktie
ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

De tio största ägarna i RW Capital kontrollerar 62,59 % av Bolaget innan Erbjudandet och, givet att
företrädesrätten utnyttjas till fullo av alla aktieägare, samma procenttal efter Erbjudandet, givet att
alla aktier tecknas. Denna koncentration av ägandet kan vara till nackdel för övriga aktieägare om
dessa har andra intressen än de tio största ägarna. Exempelvis kan aktiekursen komma att påverkas
negativt om investerare ser nackdelar med att äga aktier i företag med en stark ägarkoncentration.
HANDEL MED ICKE -BÖRSNOTERADE AKTIER

En placering i ett bolag vars aktier handlas på AktieTorget eller liknande marknadsplats kan vara mer
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
AKTIEKURSEN KAN VARA VOLATIL OCH SJUNKA VÄSENTLIGT

Kursen för aktier som börjar säljas på en marknadsplats kan vara volatil under en period efter det att
handeln i aktien påbörjas. Därutöver kan även aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema
kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade eller proportionerliga till det operativa
utfallet hos enskilda bolag. En investering i Bolagets aktier kan helt eller delvis gå förlorad. Inga
garantier kan lämnas avseende aktiernas framtida värdeutveckling eller direktavkastning.
LIKVIDITETEN I AKTIEN KAN VARA BEGRÄNSAD

Marknadsnoterade aktier i mindre bolag har sämre likviditet jämfört med börsnoterade aktier. Detta
gäller också för RW Capital. Historiskt har likviditeten i RW Capitals aktie varit begränsad.
Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för aktien ändras över tiden. Om en aktiv
och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en
snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för aktieägarna
TECKNINGSFÖRBINDELSER AVSEENDE ERBJUDANDET

Ett antal befintliga aktieägare har lämnat förbindelser att utnyttja sina teckningsrätter och teckna
aktier i Erbjudandet. Det kan inte garanteras att aktieägare som lämnat teckningsförbindelser kan
fullgöra sina åtaganden. Uppfylls inte ovan nämnda teckningsförbindelser kan detta även innebära
att Erbjudandet inte blir fulltecknat och betald.
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Inbjudan till förvärv av aktier i RW Capital
Styrelsen för RW Capital AB (publ) (”RW Capital”) beslutade den 26 augusti 2010, med stöd av
årsstämmans beslut om bemyndigande den 28 juni 2010, att öka Bolagets aktiekapital med högst
25 124 764 kronor genom emission av högst 48 767 010 aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
Antalet aktier i Bolaget kommer maximalt att öka med 75 procent till totalt 113 789 692 stycken.
Emissionskursen har fastställts till 0,56 kr per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför
RW Capital högst 27 309 526 kr (före avdrag för emissionskostnader). Emissionskostnaderna
uppskattas till ca 5 procent.
Den som är registrerad som aktieägare i RW Capital på avstämningsdagen den 7 september 2010
äger företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier till en teckningskurs om
0,56 SEK per aktie. Anmälan om teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom
samtidig kontant betalning eller genom kvittning avseende fordran mot Bolaget genom samtidigt
avgivande av skriftlig kvittningsförklaring under tiden från och med den 10 september 2010 till och
med den 24 september 2010. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och kommer att handlas på
Aktietorget från och med den 10 september 2010 till och med den 21 september 2010. Teckning av
aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter (teckning utan stöd av företrädesrätt). För mer
information se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i Prospektet. För det fall inte samtliga aktier
tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätter. I första hand skall sådan tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall sådan tilldelning ske till
de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full
tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om
detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand skall sådan tilldelning ske till garanter med
fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser.
En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer
att vidkännas en utspädning om 42,86 procent. Aktieägare har genom teckningsförbindelser, vilka
uppgår till 50,1 procent, motsvarande cirka 13,7 MSEK av Erbjudandet, förbundit sig att, utan
ersättning, utnyttja sina teckningsrätter för teckning av nya aktier i Erbjudandet
Styrelsen för RW Capital är ansvarig för den information som lämnas i Prospektet. Härmed försäkras
att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
Prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt
institutionella investerare till teckning av aktier i RW Capital enligt villkoren i Prospektet.
Stockholm den 26 augusti 2010
RW Capital AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och Motiv
RW Capitals amerikanska dotterbolag Runaware Inc är en niche-aktör inom prenumerationsbaserade molntjänster, en marknad som enligt Runawares bedömning kommer att växa mycket
snabbt under kommande år. Sammanfattningsvis så bedömer Runaware att bolaget befinner sig på
rätt marknad, med rätt kunderbjudande och vid rätt tidpunkt. Verksamheten baseras på en helt
nyutvecklad teknikplattform för molntjänster (fortsättningsvis benämnd som Nimbo) som Bolaget
har investerat stora resurser i under de två senaste åren. Nimbo har nu driftsatts på ett
framgångsrikt sätt och detta ger Runaware en rad avgörande konkurrensfördelar, framförallt vad
gäller skalbarhet och kundnytta. För att kapitalisera på dessa fördelar är det nu dags att avsevärt
höja tempot vad gäller sälj och marknadsföring. Vid halvårsskiftet 2010 hade sju nya medarbetare
inom sälj och marknadsföring anställts och innan året är slut är planen att anställa ytterligare sju
personer. Styrelsen bedömer att kombinationen av en ny teknikplattform, snabbt växande pipeline
och en satsning på sälj och marknadsföring gör att Bolagets prognoser om snabb tillväxt kommer att
infrias.
Erbjudandet innebär att fyra (4) befintliga aktier ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. De nya
aktierna emitteras till en kurs om noll komma femtiosex (0,56) SEK per aktie vilket innebär att
Bolaget kan tillföras högst cirka 27,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Emissionskostnaderna uppskattas till ca 5 procent av emissionsbeloppet, eller ca 1,35 Mkr.
Nyemissionen genomförs av två huvudsakliga skäl:


Runaware Inc. har behov av en finansiering på ca 15 Mkr för att kunna kommersialisera
bolagets nyutvecklade tekniska plattform för molnbaserade prenumerationstjänster som
nyligen framgångsrikt driftsattes. Bolagets nu gällande affärsplan omfattar en avsevärd
ökning av Dotterbolagets resurser för sälj och marknadsföring.



För att stärka RW Capitals balansräkning, soliditet och likviditet och på sikt skapa finansiellt
utrymme att ägna sig åt den typ investeringsverksamhet som medger nyttjande av bolagets
samlade underskottsavdrag som vid årsskiftet uppgick till ca 115 Mkr. Givet att Erbjudandet
fulltecknas så kommer Bolagets balansräkning att stärkas med ca 11 Mkr.

Efter emissionen är det styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att
dotterbolaget Runaware, genom en skattefri utdelning (Lex Asea), ska delas ut till aktieägarna och
särnoteras. Även om tidsplanen för transaktionen ännu inte är helt satt så är det rimligt att förvänta
sig att detta sker under hösten 2010. Huvudsyftet med denna transaktion är att på ett bättre sätt
synliggöra de, enligt styrelsens bedömning, stora värden som ligger i dotterbolaget Runaware. Det
ska observeras att denna plan förutsätter att Erbjudandet fulltecknas.

Stockholm den 26 augusti 2010
RW Capital AB (publ)
Styrelsen
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Allmän information
Erbjudande och tidsplan
Styrelsen för RW Capital beslutade den 26 augusti 2010, med stöd av årsstämmans beslut om
bemyndigande den 28 juni 2010, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna (”Erbjudandet”). Bemyndigandet registrerades hos Bolagverket den 21 juli 2010 och ger
styrelsen rätt att fatta beslut om emission av aktier och konvertibla skuldebrev upp till de gränser för
aktiekapital och antal aktier som framgår av Bolagets bolagsordning.
Runawares affärsplan kräver ca 15 MSEK i ytterligare kapital för att nå kassaflödespositivitet och
detta är huvudmotivet för Erbjudandet. Tidpunkten för kassaflödespositivitet är estimerad till andra
halvåret 2011. Kapitalet kommer att tillföras dotterbolaget omedelbart efter emissionen, under
förutsättning att den fulltecknas. Resterande delen av emissionslikviden syftar till att stärka
moderbolagets finansiella ställning. och skapa förutsättningar för att bedriva den planerade
verksamheten.
Fyra (4) befintliga aktier ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. De nya aktierna emitteras till en
kurs om noll komma femtiosex (0,56) SEK per aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst cirka
27,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppskattas till ca 5 procent av
emissionsbeloppet. Anmälningsperioden är den 10 september och med den 24 september 2010. RW
Capitals aktie är listad på Aktietorget under kortnamnet ”RWCA” och handel med de nya aktierna
beräknas inledas i slutet av september 2010.

Villkor i sammandrag
Företrädesrätt:
Emissionskurs:
Handel med teckningsrätter:
Teckningstid:
Handel i BTA:

Fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier
0,56 SEK per aktie
10 – 21 september2010
10 – 24 september 2010
13 september 2010 – till dess att Bolagsverket registrerat
emissionen, vilket beräknas ske i vecka 41, 2010.
Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant
betalning eller kvittning mot fordran
Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden,
dvs. senast den 24 september 2010
Betalning för aktier tecknade
utan företrädesrätt:
Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota
ISIN-kod:
SE0000718728
Prospektet finns tillgängligt på RW Capitals kontor och hemsida (www.rwcapital.se).
Bolagets styrelse är ansvarig för Prospektet. För Erbjudandet och Prospektet gäller svensk rätt. Tvist
med anledning av Erbjudandet, Prospektet eller därmed sammanhängande förhållanden skall
avgöras av svensk domstol exklusivt.

RW Capitals aktie
Aktiekapitalet i RW Capital AB uppgick den 30 juni 2010 till 33 468 348 kr SEK fördelat på 65 022 681
aktier med ett kvotvärde motsvarande ca 51 öre per aktie. RW Capitals aktiekapital skall utgöra lägst
20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor. Antalet aktier ska lägst vara lägst 50 miljoner och
högst 200 miljoner aktier, enligt gällande bolagsordning.

~8~

Samtliga aktier ger samma rättigheter och samma röstvärde. Bolagets aktier är denominerade i
svenska kronor och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida
företrädesemissioner. Det finns inga bestämmelser om inlösen eller konvertering.
Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Historiskt
har ingen utdelning lämnats. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med
verksamhetsåret 2010. Den som på fastställd avstämningsdag är iförd den av Euroclear förda
aktieboken skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer
aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. I det fall någon aktieägare
inte kan nås genom Euroclear (eller motsvarande) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet
mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbelopp
Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt som
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige
utgår dock normal svensk kupongskatt.

Handel på AktieTorget
RW Capital är godkända och handlas på AktieTorgets handelslista. AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper. Aktier listade på
AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på Stockholmsbörsen och övriga Norex. Genom avtal
med OMX Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem. Handeln sker via en
bank eller fondkommissionär, via bankkontor, mäklare eller via ett Internetkonto. Kursinformation
sprids via tidningar, SVT Text-tv, på Internet och genom informationstjänstleverantörer som SIX,
Reuters och Ecovision. Alla företag hos AktieTorget är Euroclear-anslutna eller kunder hos annan
central värdepappersförvarare. Adressen till Euroclear AB är Regeringsgatan 65, SE-103 97
Stockholm. Mangold Fondkommission agerar likviditetsgarant för bolagets aktie vilket innebär i
korthet ett åtagande att löpande ställa köp- och säljkurser i Bolagets aktie syftande till att främja
likviditeten. Likviditetsgarantens åtagande är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en
låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handel

Datum för publicering av finansiell information
Delårsrapport januari–september 2010: den 26 november 2010
Bokslutskommuniké för 2010: den 25 februari 2011
Delårsrapport januari–mars 2011: den 20 maj 2011
Delårsrapport januari–juni 2011: den 19 augusti 2011

Teckningsförbindelser
Bolaget har inhämtat förbindelser från större aktieägare att teckna aktier för motsvarande ca 13,7
MSEK. Detta motsvarar en teckningsgrad på ca 50 procent. Teckningsförbindelser från större
aktieägare är vederlagsfria.

Dokument tillgängliga för granskning
Kopior av följande handlingar finns under Prospektets giltighetstid tillgängliga för inspektion i
pappersform på RW Capitals kontor, Box 1142, Augustendalsvägen 64, 131 26 Nacka Strand.





Bolagsordning för RW Capital
RW Capitals årsredovisningar för åren 2007–2009
Delårsrapport jan - juni 2010
Föreliggande Prospekt

Handlingarna finns även tillgängliga i elektroniskt format på RW Capitals hemsida www.rwcapital.se.
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Rörelsekapital och finansiella resurser
Bolagets befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven för den kommande
tolvmånadersperioden. Den av styrelsen antagna finansiella planen indikerar ett underskott på ca 15
MSEK och den huvudsakliga planen för att anskaffa ett tillräckligt förelsekapital är att emittera nya
aktier. Bolagets styrelse har beslutat nyttja emissionsbemyndigandet som gavs av årsstämman den
28 juni 2010 och genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra
Bolaget ca 27,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till att finansiera
dotterbolaget Runawares expansion vad gäller sälj och marknadsföring. Likviditetsbristen riskerar
att bli allvarlig om inte nytt rörelsekapital tillförs inom en nära framtid, dock senast vid
månadsskiftet september – oktober 2010. Dotterbolagets behov av kapital, tills dess att en
kassflödespositiv situation nås, är estimerat till ca 15 Mkr. Kassaflödespositivitet beräknas uppnås
under det andra halvåret 2011. Resterande del av emissionslikviden syftar till att stärka
moderbolagets balansräkning. Moderbolaget har inga löpande åtaganden.
Bolaget har erhållit vederlagsfria teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. I händelse av att
de aktieägare som har lämnat teckningsförbindelser inte uppfyller sina åtaganden eller emissionen i
övrigt inte blir fulltecknad finns en rad möjliga åtgärder att ta till, som exempelvis:


Avbryta eller försena pågående investeringar i immateriella anläggningstillgångar



Avbryta eller försena pågående expansion av resurser för sälj- och marknadsföring



Förhandla med olika möjliga kreditgivare om att ta upp nya lån i verksamheten



Förhandla med olika möjliga investerare om riktade emissioner



Avyttra Bolagets finansiella anläggningstillgångar



Försena Bolagets planer att dela ut dotterbolaget Runaware till aktieägarna i RW Capital

Skulle emissionen inte fulltecknas kan det dessutom blir aktuellt med en kombination av flera av de
möjliga åtgärder som nämns ovan.
Utifrån de fastställda planer som Bolaget har så kommer Bolagets behov av rörelsekapital att vara
tillgodosett efter Erbjudandet, givet att det fulltecknas. En investerare i Bolaget bör vara medveten
om att styrelsen kan komma att fatta beslut om tillkommande verksamhet och att detta i så fall kan
kräva ytterligare finansiering. Inga beslut kring detta har dock fattats varför det inte heller kan föras
några resonemang kring hur denna eventuellt tillkommande verksamhet skulle påverka Bolagets
kapitalbehov.
Bolagets uppskjutna skattefordran om ca 30 MSEK har inte till någon del aktiverats i räkenskaperna.
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Eget kapital och skuldsättning
Nedan visas RW Capitals kapitalisering samt nettoskuldsättning per den 30 juni 2010. Bolagets
likvida medel uppgick den 30 juni 2010 till 0,5 MSEK. Bolaget hade per samma datum räntebärande
skulder uppgående till 11,8 MSEK. Bolaget hade inga skulder mot borgen. Bolaget har ställt 30 000
aktier i Mangold som säkerhet för en checkräkningskredit på 1,5 Mkr. Bolaget hade per den 30 juni
2010 ett eget kapital på 29,4 MSEK. Soliditeten uppgick till 66,0 procent.
Samtliga belopp i tabellen nedan uttrycks i TSEK.
Kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa kortfristiga skulder

0
1 500
12 273
13 773

Långfristiga skulder (exkl. kortfristig del av långfristig skuld)
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långfristiga skulder

0
0
1 418
1 418

Eget kapital
Aktiekapital
Övriga eget kapital
Summa eget kapital

30 307
-917
29 390

Summa Eget kapital och skulder

44 581

Nettoskuldsättning (koncernen)
A
B
C
D

Kassa
Likvida medel
Lätt realiserbara värdepapper
Likviditet A+B+C

533
0
5 352
5 885

E

Kortfristiga fordringar

5 906

F
G
H
I

Korfristiga bankskulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Andra kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder F+G+H

1 500
0
12 273
13 773

J

Netto kortfristig skuldsättning I-E-D

1 982
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K
L
M

Långfristiga banklån
Emitterade obligationer
Andra långfristiga lån

0
0
1 418

N

Långfristig skuldsättning K+L+M

1 418

O

Nettoskuldsättning J+N

3 400
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Ansvariga Personer
Följande personer är ansvariga för den information som ges i prospektet:
Per Åhlgren (född 1960)
Styrelseordförande sedan 2009.
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående): 14 471 732
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0
Thomas Blitz (född 1942)
Styrelseledamot sedan 2008
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående): 259 285
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0
Tomas Björklund, (född 1959)
Styrelseledamot sedan 2002
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående): 3 376 392
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0
Jessica Tyreman, (född 1969)
Styrelseledamot sedan 2010
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående): 3 571 000
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0
Marcus Hamberg (född 1968)
Styrelseledamot sedan 2005 och verkställande direktör sedan 2010
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående): 2 683 011
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0
Samtliga ansvariga personer har ett ekonomiskt intresse i Bolaget som motsvaras av deras
respektive ägande i Bolaget. Uppgifter om varje styrelseledamots aktieägande framgår i ovan
redovisning av Ansvariga personer. Några styrelseledamöter har dessutom ett intresse igenom att
ha fordringar på Bolaget.
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 7 september 2010 är registrerad som aktieägare i RW Capital
äger företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,56 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt att deltaga i nyemissionen är den 7
september 2010. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 2
september 2010. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 3
september 2010.

Teckningsrätter
För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles tre (3) teckningsrätter. Det krävs fyra (4)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 10 september 2010 till och med den 21
september 2010 på AktieTorget. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare
med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna
teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 24 september 2010 eller
säljas senast den 21 september 2010 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte
använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av
sitt aktieinnehav om 42,86 procent. Den aktieägare som utnyttjar samtliga erhållna teckningsrätter
för teckning av aktier kommer inte att vidkännas någon utspädning av sitt aktieinnehav.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med 10 september 2010 till och med 24 september
2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VPkontot. RW Capitals styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden, vilket i fall ska meddelas senast
den 21 september.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i
den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller VD-brev, förtryckt
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear samt särskild
anmälningssedel. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna
teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen
över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VPavi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i RW Capital är förvaltarregistrerade hos bank eller annan
förvaltare erhåller varken VD-brev, emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning
och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
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Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 24
september 2010. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är
fogad 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 önskar teckna
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 Mangold Fondkommission på nedanstående
telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på
nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 24
september 2010. 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.
Mangold Fondkommission AB
Ärende: RW Capital AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 80
Telefax: 08-503 015 51

Teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för
nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknats utan stöd
av företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i första hand ske till dem vilka tecknat aktier med stöd av
företrädesrätt och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand skall tilldelning ske till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter
och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal
aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med
företrädesrätt, det vill säga från och med den 10 september 2010 till och med den 24 september
2010. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln
under ”Anmälan 2” ifylls, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan. Någon
betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i
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enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda
senast klockan 15.00 den 24 september 2010. 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 anmälan är bindande.
OBS! Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig
legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall
också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota som beräknas skickas ut senast två veckor efter
teckningsperiodens slut. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet 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.

Utländska aktieägare
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan,
Nya Zeeland, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till
Mangold Fondkommission på telefonnummer 08-503 015 80 för information om teckning och
betalning.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att
inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VPkontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under
vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till
delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas
varvid den första serien benämns BTA 1 i Euroclear-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier
så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas
för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första
delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas
ske i vecka 41, 2010. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller
fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kan ske på AktieTorget från och med den 13 september 2010 till dess att
emissionen registrerats hos Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och flera
serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på AktieTorget. Dagen efter
avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 att inledas. Slutlig registrering beräknas ske i vecka 41,
2010.

Leverans av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42,
2010, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Omvandling beräknas ske i
vecka 42, 2010. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket (se ovan).
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Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna omvandling. För de aktieägare som har sitt
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2010, givet att sådan ges.

Notering
Aktierna i RW Capital är upptagna för handel i svenska kronor på AktieTorget och handlas med
kortnamnet RWCA och ISIN-kod SE0000718728. Efter att företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket kommer RW Capital att ansöka om notering av de nyemitterade aktierna på
AktieTorget. Notering beräknas ske i vecka 42, 2010.

Offentliggörande av emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast en vecka efter avslutad teckningsperiod
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom
pressmeddelande och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Allmänt om teckning och tilldelning
Styrelsen äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier
som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. Anmälan om teckning är bindande. Ofullständig
eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikvid inbetalas för
sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning lämnas utan avseende.

Utspädning
De aktieägare som inte deltar i Erbjudandet kommer att vidkännas en sammanlagd utspädning om
42,86 procent av antal aktier och röster i det fall företrädesemissionen fulltecknas.
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Skattefrågor
Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk
skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga aktier i RW Capital eller med anledning av
erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla
alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella
regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av
handelsbolag eller sådana juridiska personer vars innehav av delägarrätter räknas som
lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser, som inte är beskrivna, kan
uppkomma också för andra kategorier av aktieägare eller innehavare, såsom exempelvis
investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige.
Varje aktieägare och innehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de
skattekonsekvenser som kan uppkomma, till exempel till följd av att utländska regler, skatteavtal
eller andra speciella regler är tillämpliga. I denna redogörelse syftar begreppen svensk respektive
icke-svensk aktieägare på skattemässig hemvist och inte på aktieägarens nationalitet eller faktiska
hemvist. Observera också att de här beskrivna reglerna gäller när Prospektet skrivs. När det är dags
att redovisa konsekvenserna av att delta i nyemissionen till beskattningsmyndigheten kan reglerna
ha ändrats.
Beskattning vid av yttring av aktier
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av aktier i
RW Capital. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive kapitalförlust
beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift).
Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en
aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Som ett
alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier den så kallade
schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Aktier som handlas på Aktietorget,
vilket är avsikten beträffande RW Capitals aktier, anses som marknadsnoterade om handel
förekommer minst var tionde dag. Avdrag för kapitalförlust medges normalt med 70 procent av
förlusten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust vid försäljning av aktier kan kvittas i sin helhet mot
kapitalvinster på aktier under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra
marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Uppkommer underskott i
inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger
100 000 SEK och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare
beskattningsår.
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Om aktierna avyttras genom ett andelsbyte gäller andra regler. I så fall kommer normalt
omkostnadsbeloppet på de avyttrade aktierna att flyttas över på de mottagna andelarna. En vinst
eller förlust på de avyttrade andelarna kommer därför att påverka taxeringen för när försäljning sker
av de mottagna andelarna. En eventuell kontantdel kommer dock att beskattas omedelbart. Ett
andelsbyte innebär att aktieägaren har avyttrat sina aktier till ett företag där vederlaget är
marknadsmässigt och huvudsakligen består av aktier i det köpande företaget.
Aktiebolag
Aktiebolag beskattas för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet
efter en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan
under rubriken ”Fysiska personer”. Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare
andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning.
Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som uppkommit i bolag inom samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett
visst beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
Kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar är skattefria och kapitalförluster på sådana
andelar ej avdragsgilla. Onoterade andelar anses alltid näringsbetingade. Noterade andelar anses
näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst tio procent av rösterna
eller innehavet betingas av rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på noterade andelar förutsätter
dessutom att andelarna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos
innehavaren. I gengäld är kapitalförluster på noterade näringsbetingade andelar som innehafts
kortare tid än ett år avdragsgilla. Om andelar av samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter,
anses en senare anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare anskaffad andel. Om innehavet
omfattar såväl andelar som inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller detta
krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort vid beräkning enligt genomsnittsmetoden.
Utnyttjande av teckningsrätt
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning.
Anskaffningskostnaden för en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade
genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av
samma slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter
läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna.
Avyttring av teckningsrätter
Teckningsrätterna i RW Capital kommer att marknadsnoteras. Innehavare av teckningsrätt som inte
vill utnyttja teckningsrätterna kan sälja dem. Om de avyttrade teckningsrätterna erhållits utan
vederlag anses varje teckningsrätt vara anskaffad för 0 SEK. Schablonmetoden får inte användas för
att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för
utgifter för avyttringen skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de
ursprungliga aktierna påverkas inte. För teckningsrätter som förvärvats och därefter avyttrats är
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vederlaget anskaffningsutgift. Schablonmetoden får användas vid beräkningen av
omkostnadsbeloppet.
Fysiska personer får kvitta kapitalförlust avseende marknadsnoterade värdepapper som beskattas
som aktier fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i investeringsfonder
som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte
dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70
procent av förlusten. Aktiebolag får kvitta förluster på marknadsnoterade värdepapper fullt ut mot
kapitalvinster på delägarrätter. Ovan beskrivna regler om näringsbetingade andelar gäller även
teckningsrätter.
Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom dödsbon,
är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För fysiska personer
som är bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat
belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller – beträffande förvaltarregistrerade
aktier – av förvaltaren.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri (för
definition av näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier,
Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter dessutom att
andelarna innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år från det att andelarna blivit
näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid
utdelningstillfället. Om andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad
utdelning komma att tas upp till beskattning under ett senare beskattningsår.
Förmögenhetsbeskattning
Förmögenhetsskattelagen är avskaffad från och med beskattningsåret 2007
Arvs - och gåvoskatt
Arvs- och gåvoskatt tillämpas inte i Sverige.
Stämpelskatt
Stämpelskatt utgår inte vid emittering eller överlåtelse av aktier i Sverige.
Utländska aktieägare
Fysiska personer som är bosatta utomlands 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 tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i
Sverige eller stadigvarande vistats har. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara
begränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av
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. För det fallet att fast driftställe
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föreligger gäller dock reglerna avseende skattefri utdelning och kapitalvinst samt ej avdragsgill
kapitalförlust med vissa begränsningar. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag med 30 procent.
Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra
länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk
kupongskatt om aktieägaren innehar 15 procent eller mer av kapitalet i det utdelande bolaget.
Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till utländska bolag på näringsbetingade andelar,
om det utländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan ta emot utdelning skattefritt och
utdelningen under motsvarande förhållanden hade varit skattefri för ett svenskt bolag. Som
förutsättning gäller vidare att beskattningen av det utländska bolaget är likartad den beskattning
som gäller för svenska aktiebolag alternativt att det utländska bolaget omfattas av ett skatteavtal
som Sverige ingått med landet i fråga och bolaget har hemvist där enligt avtalet. Som
näringsbetingade andelar anses i detta avseende onoterade andelar samt noterade andelar om
innehavet motsvarar minst tio procent av rösterna i bolaget. För noterade andelar gäller att de
måste ha innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år vid utdelningstillfallet.
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