Information till Kinneviks aktieägare inför beslutet om
utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra
bolagsstämman den 16 juli 2018

Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt och utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier.
Informationsbroschyren är avsedd att ge information till aktieägarna i Kinnevik AB (publ) inför beslutet om utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra
bolagsstämman den 16 juli 2018. Det fullständiga innehållet i styrelsens förslag finns intaget i kallelsen till extra bolagsstämman som offentliggjordes den 20 juni
2018 och som hålls tillgänglig på www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”) och skickas till aktieägare på
begäran. Samma adress och telefonnummer kan användas för att beställa kallelsen som för anmälan till extra bolagsstämman, se kallelsen till extra
bolagsstämman under rubriken ”Anmälan m.m.”.
För information om MTG, Nordic Entertainment Group och MTGs B-aktie, se MTGs hemsida www.mtg.com.
Om extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag behöver aktieägare i Kinnevik inte vidta några åtgärder för att få MTG B-aktier, utöver att
vara registrerad som aktieägare (direktregistrerad eller genom förvaltare) på avstämningsdagen för utdelningen av MTG B-aktierna.
Tidplanen för utdelningen av Kinneviks innehav av MTG-aktier samt alla datum i denna informationsbroschyr är preliminära och baseras på att
avstämningsdagen för utdelningen beräknas vara 10 augusti 2018, vilket bl.a. är beroende av att Bolagsverkets och Euroclears handläggning och registrering av
omvandlingen av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier samt registreringen av Kinneviks utdelning av MTG B-aktierna i Euroclears kontobaserade system inte
tar längre tid än beräknat.
De MTG B-aktier som delas ut har inte registrerats och kommer inte heller att registreras hos den amerikanska US Securities and Exchange Commission (”SEC”)
enligt US Securities Act of 1933, med tillägg (”US Securities Act”) eller delstatlig värdepapperlagstiftning i USA. Varken SEC eller någon delstatlig
värdepappersmyndighet i USA har godkänt eller underkänt MTG B-aktierna och inte heller bedömt eller uttalat sig om huruvida informationen i denna
informationsbroschyr är korrekt.
This document is also available in English on www.kinnevik.com under the heading “General Meetings” (which can be found under the section “Governance”).
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UTDELNINGEN AV KINNEVIKS INNEHAV I MTG TILL
AKTIEÄGARNA
UTDELNINGEN AV KINNEVIKS AKTIER I MTG
Den 16 juli kommer en extra bolagsstämma
(”Stämman”) i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) att hållas
för att fatta beslut om Kinneviks styrelses förslag att dela
ut Kinneviks innehav i Modern Times Group MTG AB
(publ) (”MTG”) till aktieägarna (”MTG-utdelningen”).
Före MTG-utdelningen kommer Kinnevik att omvandla
bolagets MTG A-aktier till MTG B-aktier. Kinneviks
innehav i MTG kommer därefter att delas ut till
aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger i
Kinnevik på avstämningsdagen (oberoende av
aktieslag).
AVSTÄMNINGSDAG
Styrelsen kommer att bemyndigas att fatta beslut om
avstämningsdag för MTG-utdelningen. Avstämningsdagen får dock inte inträffa före det att samtliga
Kinneviks MTG A-aktier omvandlats till MTG B-aktier.
UTDELNINGSRELATION OCH FÖRSÄLJNING AV MTG
B-AKTIER OCH ANDELAR AV AKTIER
Kinneviks MTG B-aktier kommer att delas ut till
aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger i
Kinnevik på avstämningsdagen (oberoende av
aktieslag). Detta innebär att varje aktie i Kinnevik
(oberoende av aktieslag) ger rätt till cirka 0,05 MTG Baktier, motsvarande en extra sakutdelning om cirka
18,00 kr per aktie (baserat på priset på MTG B-aktien
den 13 juni 2018). Totalt kommer 13 503 856 MTG Baktier att delas ut av Kinnevik, och av dessa kan cirka
380 000 inte fördelas mellan aktieägarna i förhållande
till det antal aktier de äger i Kinnevik på
avstämningsdagen (till följd av relationen mellan antalet
utestående aktier i Kinnevik och antalet aktier i MTGutdelningen). Därför kommer dessa aktier säljas genom
Kinneviks försorg under andra halvan av augusti 2018,
och betalningen kommer fördelas mellan aktieägarna i
förhållande till det antal aktier de äger i Kinnevik på
avstämningsdagen (oberoende av aktieslag). För
aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett
sådant antal Kinnevikaktier som berättigar till ett helt
antal MTG B-aktier, kommer de aktieandelar som
uppstår säljas genom Kinneviks försorg. Försäljningen
avser varje aktieägares andelar av aktier som inte
motsvarar en hel MTG B-aktie. Betalningen för sålda
andelar av aktier ska fördelas mellan de aktieägare som
skulle ha varit berättigade att få aktieandelarna.
OMVANDLING AV MTG A-AKTIER
Enligt MTGs bolagsordning har MTG A-aktieägare
under januari och juli månad varje år rätt att begära att
deras MTG A-aktier omvandlas till MTG B-aktier. Efter

varje sådan omvandlingsperiod ska MTG behandla
begäran om omvandling och anmäla omvandlingen för
registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är
verkställd när den registrerats av Bolagsverket, vilket
vad avser Kinneviks omvandling av sina MTG A-aktier
beräknas ske under första halvan av augusti 2018.
Per dagen då denna informationsbroschyr görs
tillgänglig
(den
25
juni
2018)
beräknas
avstämningsdagen för att erhålla MTG-utdelningen
infalla den 10 augusti 2018. Om styrelsen beslutar att
avstämningsdagen ska vara den 10 augusti 2018 så
kommer sista dag för handel i Kinnevikaktien inklusive
rätt att erhålla MTG-utdelningen att vara den 8 augusti
2018 och första dag för handel i Kinnevikaktien
exklusive rätt till MTG-utdelningen att vara den 9 augusti
2018.
Ovan angivna datum baseras på uppskattningar och är
preliminära, och ändringar i den preliminära tidplan
som finns i denna informationsbroschyr kan komma att
ske. Kinnevik kommer meddela Kinneviks styrelses
beslut om avstämningsdag för MTG-utdelningen
genom ett pressmeddelande.
INGEN ÅTGÄRD KRÄVS
Om beslut fattas på Stämman om MTG-utdelningen i
enlighet med styrelsens förslag behöver aktieägare i
Kinnevik (direktregistrerade eller genom förvaltare) på
avstämningsdagen för MTG-utdelningen inte vidta
några åtgärder eller fatta något investeringsbeslut för
att erhålla MTG-utdelningen.
ERHÅLLANDE AV MTG B-AKTIER M.M.
För de aktieägare som är berättigade till MTGutdelningen kommer MTG B-aktierna att finnas
tillgängliga på deras VP-konton två bankdagar efter
avstämningsdagen, d.v.s. omkring den 14 augusti 2018.
Därefter kommer Euroclear sända ut en avi med uppgift
om det antal MTG B-aktier som finns registrerade på
mottagarens VP-konto.
Betalningen från försäljningen av de MTG B-aktier som
inte kan fördelas pro rata mellan aktieägarna samt
eventuell betalning för sålda andelar av aktier kommer
att betalas ut till det avkastningskonto som är kopplat till
direktregistrerade aktieägares VP-konton omkring den
31 augusti 2018. Därefter kommer Svenska
Handelsbanken AB sända ut avier med uppgift om
betalningen till aktieägarna.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
kommer att hanteras i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.
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BAKGRUND OCH MOTIV
I januari 2018 meddelade Kinnevik att Kinnevik stödjer
den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem.
Efter att fusionen slutförts kommer Kinnevik att bli den
största ägaren i det nya, kombinerade, Tele2.
Fusionens genomförande är bland annat villkorad av
godkännande av Tele2s och Com Hems aktieägare vid
bolagens respektive extra bolagsstämmor samt
godkännande från relevanta myndigheter, bland annat
konkurrensgodkännande av transaktionen. Kinnevik har
avtalat med Tele2 och Com Hem att Kinnevik ska
implementera konkurrensfrämjande åtgärder, om
sådana krävs för att genomföra fusionen.
Kinnevik har under de första sex månaderna 2018
tillsammans med Tele2 och Com Hem haft
förhandskontakter med den Europeiska Kommissionen
inför konkurrensanmälan av fusionen. Under dessa
kontakter har Kinnevik kommit fram till slutsatsen att, till
följd av Kinneviks portföljbolag MTG och Com Hems
ställning på TV-marknaderna i Sverige, relevanta
konkurrensfrämjande åtgärder kommer att krävas av
Kinnevik vad avser dessa marknader. Kinneviks åtgärder
avseende dessa marknader påverkar inte den
Europeiska Kommissionens konkurrensprövning av den
föreslagna sammanslagningen av Tele2s och Com
Hems verksamheter.

Mot denna bakgrund, och som Kinnevik meddelade
den 14 juni 2018, beslutade Kinneviks styrelse att
föreslå en utdelning av hela Kinneviks innehav av aktier i
MTG till Kinneviks aktieägare, efter omstämpling av
Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier. Kinneviks syfte
med att dela ut samtliga bolagets MTG-aktier är både
att
underlätta
Europeiska
Kommissionens
konkurrensprövning avseende TV-marknaderna i
Sverige, och att leverera en extra sakutdelning till
Kinneviks aktieägare om totalt 4,9 Mdkr (baserat på
priset på MTG B-aktien den 13 juni 2018). MTGutdelningen möjliggör även för Kinneviks aktieägare att
få ett direkt ägande i MTG och Nordic Entertainment
Group efter den pågående uppdelningen av MTG som
kommer att fortsätta efter fullgörandet av MTGutdelningen. Uppdelningen av MTG kommer inte att
vara genomförd under 2018.
För ytterligare information om fusionen mellan Tele2
och Com Hem och det nya kombinerade bolaget, se
informationen om fusionen på Tele2s hemsida
www.tele2.com under rubriken ”Sammanslagningen av
Tele2 och Com Hem” (som finns under avsnittet
”Investerare”).
MTG-utdelningen föranleder inga förändringar av
Kinneviks finansiella mål avseende kapitalstruktur eller
utdelningspolicy.

MTG-UTDELNINGENS EFFEKT PÅ
KINNEVIKS FINANSIELLA STÄLLNING
Om Stämman fattar beslut om den föreslagna MTG-

Baserat på Kinneviks finansiella rapport per den 31

utdelningen kommer MTG B-aktier till ett värde om

december 2017 så kommer MTG-utdelningen att ha

totalt 4,9 Mdkr (baserat på priset på MTG B-aktien den

följande finansiella effekter på Kinnevik:

13 juni 2018) att delas ut till Kinneviks aktieägare.

•

moderbolagets fria egna kapital minskar från 39,7
Mdkr till 37,2 Mdkr, och

•

koncernens soliditet minskar från 96,8% till 96,6%.
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PRELIMINÄR TIDPLAN
HÄNDELSE

DATUM 2018

NOTERA ATT

16 juli

Kallelsen till Stämman finns tillgänglig på
www.kinnevik.com och innehåller information
om anmälan m.m.

31 juli

Efter att Kinnevik begärt omvandling ska MTG
behandla begäran och anmäla omvandlingen
för registrering till Bolagsverket

Kinneviks styrelse beslutar om
avstämningsdag för MTG-utdelningen

3 augusti

Kinneviks styrelses beslut om avstämningsdag
är villkorat av att Bolagsverket har registrerat
omvandlingen. Beslutet om avstämningsdag
kommer att offentliggöras genom ett
pressmeddelande

Sista dagen för handel i Kinnevikaktien
inklusive rätten att erhålla MTG-utdelningen

8 augusti

Sista dagen då någon kan köpa aktier i
Kinnevik och erhålla MTG-utdelningen

Första dagen för handel i Kinnevikaktien
exklusive rätten att erhålla MTG-utdelningen

9 augusti

Från och med denna dag handlas
Kinnevikaktien (teoretiskt) till ett nytt pris och
förvärvas utan rätten att erhålla MTGutdelningen

Avstämningsdag för att erhålla MTGutdelningen

10 augusti

Aktieägare som äger aktier i Kinnevik detta
datum kommer att ha rätt att erhålla MTGutdelningen

Stämman i Kinnevik
Beslut om MTG-utdelningen

Sista dagen för Kinnevik att begära
omvandling av bolagets MTG A-aktier
till MTG B-aktier

Kinneviks MTG B-aktier delas ut till Kinneviks
aktieägare

Utbetalning av likviden från försäljningen av
MTG B-aktier som inte kan fördelas pro rata
mellan aktieägarna samt från försäljningen av
andelar av aktier (dessa kommer att säljas
under perioden 14-28 augusti)

14 augusti

31 augusti

MTG B-aktierna kommer att finnas tillgängliga
på direktregistrerade aktieägares VP-konton
Förvaltarregistrerade aktieinnehav hanteras
enligt respektive förvaltares rutiner

Likviden kommer att betalas ut till det
avkastningskonto som är kopplat till
direktregistrerad aktieägares VP-konto
Förvaltarregistrerade aktieinnehav hanteras
enligt respektive förvaltares rutiner

Denna preliminära tidplan för MTG-utdelningen samt alla datum ovan är preliminära och baseras på att avstämningsdagen för MTG-utdelningen beräknas vara
den 10 augusti 2018 vilket bl.a. är beroende av att Bolagsverkets och Euroclears handläggning och registrering av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier samt
registreringen av Kinneviks utdelning av MTG B-aktierna i Euroclears kontobaserade system inte tar längre tid än beräknat. Kinnevik kommer att meddela
styrelsens beslut om avstämningsdag genom ett pressmeddelande.
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SKATTEFRÅGOR
Med anledning av Kinneviks utdelning av aktier i MTG
sammanfattas en del aktuella svenska skatteregler
rörande utdelningen. Nedanstående sammanfattning är
avsedd som allmän information för aktieägare med
hemvist i Sverige och bygger på nuvarande lagstiftning.
Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande.
Redogörelsen inbegriper inte situationer där aktier
innehas som näringsbetingade andelar eller då aktier
utgör lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas
av kommanditbolag eller handelsbolag. Redogörelsen
omfattar inte regler som gäller då aktier innehas via
kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Nedan
beskrivning inkluderar inte heller de regler som kan bli
tillämpliga på innehav i bolag som har varit
fåmansbolag.
Gällande
enstaka
kategorier
av
skattskyldiga gäller vidare särskilda skatteregler.
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild
aktieägare beror delvis på dennes speciella situation
och
skattemässiga
hemvist.
Vad
gäller
de
skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra bör
varje aktieägare själv rådfråga skatterådgivare, inklusive
vad gäller tillämpbarheten samt effekten av utländska
skatteavtal och regler.
SKATTEFRÅGOR FÖR AKTIEÄGARE I SVERIGE
Individer
För de aktieägare i Kinnevik som deltar i MTGutdelningen så ska marknadsvärdet av denna beskattas
såsom utdelning. Kinnevik kommer att anhålla om
allmänna råd från Skatteverket för att fastställa detta
värde. Informationen om detta värde kommer att finnas
på Bolagets hemsida www.kinnevik.com. Utdelning
beskattas med 30 procent för fysiska personer i
inkomstslaget kapital. Vid utdelning av aktier görs inte
något preliminärskatteavdrag. För aktiebolag så
beskattas utdelningen med 22 procent i inkomstslaget
näringsverksamhet. Särskilda regler gäller för vissa
juridiska personer.
Då aktieägare avyttrar tilldelade aktier i MTG utlöses
kapitalvinstbeskattning. Detta gäller även generellt för
aktieägare som tilldelats aktieandelar som avyttrats för
dess räkning. Skillnaden mellan försäljningsersättningen
(efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter) och
omkostnadsbeloppet utgör beräkningsmetoden för
kapitalvinst respektive kapitalförlust. Angående de
aktier i MTG som tilldelats genom utdelningen utgörs
anskaffningsutgiften av det beskattningsvärde som lagts
till grund för utdelningsbeskattning.
Beräkningen av omkostnadsbeloppet sker på så vis att
det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga
aktier i MTG av samma slag och sort sammanläggs och
beräknas genom genomsnittsmetoden. Det ska noteras
att A- och B-aktier inte kommer anses vara av samma
slag och sort. Schablonmetoden kan även vara

tillämplig, vilket innebär att omkostnadsbeloppet kan
beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter
avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalvinster hos fysiska personer beskattas i
inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 procent.
Om kapitalförlust uppkommer vid avyttring av
marknadsnoterade aktier så är denna fullt avdragsgill
mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och
andra delägarrätter som beskattas som aktier. Undantag
finns för de andelar som återfinns i investeringsfonder
som
endast
omfattar
svenska
fordringsrätter
(räntefonder).
Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt får dras
av med 70 procent mot annan inkomst av kapital.
Reduktion från skatten på fastighetsavgift och
fastighetsskatt
samt
inkomst
av
tjänst
och
näringsverksamhet uppkommer om det är underskott i
inkomstslaget kapital. För underskott som inte
överstiger 100 000 kr medges skattereduktion med 30
procent och med 21 procent för resterande del. Detta
underskott kan inte sparas för senare beskattningsår.
Mottagen likvid för aktier som inte kan delas ut pro rata
samt likvid för fraktion av aktier resulterar i en
kapitalvinst eller förlust om kontantkompensationen
över- eller understiger anskaffningsvärdet.
Aktiebolag
Aktiebolag beskattas för alla inkomster i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats på 22 procent
(om aktierna utgör näringsbetingade andelar hos
ägaren gäller dock särskilda regler). Beräkningen av
kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt
som för fysiska personer i enlighet med vad som anges
ovan. Avdrag för kapitalförlust på sådana aktier beviljas
normalt endast mot skattepliktiga kapitalvinster på
aktier och andra delägarrätter. Om kapitalförlust inte
kan utnyttjas av det bolag som gjort förlusten så kan den
samma år dras av mot kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter hos ett annat bolag i samma koncern.
Detta är förutsatt att det föreligger koncernbidragsrätt
samt att båda bolagen begär det för ett beskattningsår
som har samma deklarationstidpunkt.
Bolag som har gjort en kapitalförlust och inte utnyttjat
sådan förlust får spara underskott till nästkommande år,
utan begränsning i tiden. Sådant underskott får dras av
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier samt på andra
värdepapper som beskattas som aktier.
Utdelning
Utdelning på aktier i MTG är föremål för beskattning om
30 procent i inkomstslaget kapital för fysiska personer
och 22 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet
för aktiebolag.
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SKATTEFRÅGOR (FORTS.)
SKATTEFRÅGOR FÖR AKTIEÄGARE
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

SOM

ÄR

Svensk kupongskatt tas ut på utdelning från svenska
aktiebolag till aktieägare som saknar skatterättslig
hemvist i Sverige. Svensk kupongskatt om 30 procent
gäller även för utdelning av aktier i MTG. För
undvikande av dubbelbeskattning är skattesatsen
reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått
med andra länder. Om personen som erhöll
utdelningen är berättigad till en lägre skattesats enligt
tillämpligt skatteavtal och om svensk kupongskatt
innehålls med 30 procent, så kan återbetalning begäras
om yrkande framställs till Skatteverket före utgången av
femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av
Euroclear. Samtliga utdelade MTG aktier kommer att
innehållas till dess att den enskilde aktieägaren betalar
in
kupongskatten
kontant.
Förvaltarregistrerade
aktieinnehav hanteras enligt respektive förvaltares
rutiner.

EXEMPEL
En i Sverige hemmahörande person äger 100 aktier i
Kinnevik och mottar 4st MTG B aktier genom utdelning.
Aktiepriset enligt Skatteverkets allmänna råd är 385 kr
per aktie.
Personen mottar också kontanter om 100 kr som likvid
för avyttring av aktier som inte kan delas ut pro-rata
samt avyttring av fraktion av aktier. Det antas att det inte
uppkommer någon kapitalvinst eller förlust vid sådan
avyttring.
Kapitalinkomsten kan då beräknas till 1 640 kr (385 kr x
4 MTG B aktier + 100 kr kontant) som beskattas med 30
procent. Anskaffningsvärdet per MTG B aktie uppgår till
385 kr, förutsatt att individen inte ägde andra aktier av
samma slag och sort (d.v.s. MTG B-aktier).

Generellt beskattas inte aktieägare som är enbart
begränsat skattskyldiga i Sverige eller som inte bedriver
verksamhet från ett fast driftställe för kapitalvinster vid
avyttring av aktier. Sådana aktieägare kan dock bli
föremål för beskattning i sin hemviststat. En fysisk
person som är begränsat skattskyldig i Sverige kan bli
föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid
avyttring av svenska aktier om personen vid något
tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller
under de föregående tio kalenderåren varit bosatt eller
stadigvarande vistats i Sverige (tioårsregeln). Denna
regels tillämplighet är dock i flera fall begränsad genom
skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR I USA
Aktieägare ombeds observera att de MTG B-aktier som
ska delas ut i samband med MTG-utdelningen inte har
registrerats och inte heller kommer att registreras hos
SEC enligt US Securities Act eller någon delstatlig
värdepappersmyndighet i USA. MTG B-aktierna får
därför inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt
överlåtas med undantag för (i) till en person som
aktieägaren eller en person som handlar på uppdrag av
aktieägaren rimligen kan anta är en s.k. ”qualified
institutional buyer” enligt definitionen i, och i enlighet
med, Rule 144A i US Securities Act som handlar för sin

egen räkning eller för en annan ”qualified institutional
buyers” räkning, (ii) i en utlandstransaktion i enlighet
med Rule 903 eller Rule 904 i Regulation S i US
Securities Act, eller (iii) i en transaktion undantagen från
kraven på registrering enligt US Securities Act enligt
Rule 144A (om tillämpligt) och i enlighet med tillämplig
lagstiftning. Det görs ingen utfästelse om att något av
de undantag som föreskrivs i Rule 144A enligt US
Securities Act är tillämpliga på en vidareförsäljning av
MTG B-aktierna.

INFORMATION OM MTG, NORDIC ENTERTAINMENT
GROUP OCH MTG B-AKTIERNA
Om Stämman fattar beslut om den föreslagna MTGutdelningen kommer Kinneviks aktieägare att bli
aktieägare i MTG, och i både MTG och Nordic
Entertainment Group efter den pågående uppdelning
av MTG som kommer att fortsätta efter fullgörandet
MTG-utdelningen. Både MTG och Nordic Entertainment
Group kommer efter uppdelningen att vara noterade på
Nasdaq Stockholm. Uppdelningen av MTG kommer inte
att vara genomförd under 2018.
Modern Times Group MTG (”MTG”) kommer efter
uppdelningen bestå av MTGs nuvarande verksamheter
inom e-sport, online-spel och digitalt videoinnehåll.
MTG kommer att vara väl finansierat och fokusera på att
utveckla och expandera sin portfölj av snabbväxande
globala digitala bolag genom en flexibel förvärvs- och
tillväxtstrategi, vilken kommer att centreras kring viktiga
digitala underhållningsvertikaler.

Nordic Entertainment Group (”NENT”) kommer efter
uppdelningen
bestå
av
MTGs
nuvarande
verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG
Studios samt Splay Networks. NENT kommer att
utveckla och investera i sin position som ett fullt
integrerat bolag inom TV, digital kommunikation och
innehållsproduktion.
För ytterligare information om MTG, NENT och MTGs Baktie, se MTGs hemsida www.mtg.com, där MTGs
historiska finansiella rapporter finns tillgängliga under
rubrikerna
”Årsredovisning”
och
”Rapporter”,
information om aktien finns tillgänglig under rubriken
”Aktien” och information om NENT och uppdelningen
finns tillgänglig under rubriken ”MTG uppdelning” (alla
rubriker som räknats upp i detta stycke finns under
avsnittet ”Investerare”).
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FRÅGOR OCH SVAR
Vad innebär MTG-utdelningen för mig som aktieägare?

Vad gäller om jag har förvaltarregistrerade aktier?

Om Stämman fattar beslut om MTG-utdelningen i
enlighet med Kinneviks styrelses förslag kommer
Kinnevik att dela ut sitt innehav i MTG till aktieägarna i
förhållande till det antal aktier de äger i Kinnevik på
avstämningsdagen (oberoende av aktieslag). Till följd av
att antalet utestående aktier i Kinnevik inte är jämnt
delbart med det antal aktier som omfattas av MTGutdelningen så kommer aktieägarna också få utbetalt ett
kontantbelopp motsvarande sin pro rata andel av
likviden för de MTG B-aktier som inte kan fördelas pro
rata mellan aktieägarna och som därför kommer att
säljas genom Kinneviks försorg.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
kommer att hanteras enlighet med respektive
förvaltares rutiner.

Vidare gäller att om du inte innehar ett antal
Kinnevikaktier som berättigar till ett helt antal MTG Baktier, kommer dina andelar av aktier som blir över
säljas genom Kinneviks försorg. Andelarna kommer att
läggas ihop till hela MTG B-aktier som kommer att
säljas. Betalningen för de sålda andelarna kommer att
fördelas mellan de aktieägare som skulle ha varit
berättigade att få aktieandelarna.

Kinnevik stödjer den föreslagna fusionen mellan Tele2
och Com Hem och har avtalat med Tele2 och Com Hem
om att Kinnevik ska implementera konkurrensfrämjande
åtgärder, om sådana krävs för att genomföra fusionen.

Hur
många
MTG
B-aktier
och
kontantutbetalning kommer jag att få?

hur

stor

Varje aktie i Kinnevik (oberoende av aktieslag) ger rätt
till cirka 0,05 MTG B-aktier, motsvarande en extra
sakutdelning om cirka 18,00 kr per aktie (baserat på
priset på MTG B-aktien den 13 juni 2018).
Kontantutbetalningen beräknas motsvara cirka 3% av
MTG-utdelningen.
Aktieägare som innehar 20 eller färre Kinnevikaktier
kommer bara att erhålla kontantbetalning samt
betalning från försäljningen av deras fraktioner
eftersom deras innehav i Kinnevik inte räcker till för att
få en hel MTG B-aktie.
När får jag MTG B-aktierna och när utbetalas
pengarna?
MTG B-aktierna beräknas finnas tillgängliga på
aktieägarnas VP-konton omkring den 14 augusti 2018.
Betalningen från försäljningen av de MTG B-aktier som
inte kan fördelas pro rata samt från försäljning av
aktieandelarna beräknas att betalas ut till aktieägarnas
avkastningskonton (som är kopplat till VP-kontot)
omkring den 31 augusti 2018.

Behöver jag som är aktieägare göra något?
Nej, du som är aktieägare behöver inte göra någonting
eller fatta något investeringsbeslut för att få MTGutdelningen.
För
personer
med
begränsad
skattskyldighet i Sverige, se avsnittet ”Skattefrågor” om
kupongskatt ovan.
Varför föreslår Kinneviks styrelse MTG-utdelningen?

Kinnevik har under de första sex månaderna 2018
tillsammans med Tele2 och Com Hem haft
förhandskontakter med den Europeiska Kommissionen
inför konkurrensanmälan av fusionen. Under dessa
kontakter har Kinnevik kommit fram till slutsatsen att, till
följd av Kinneviks portföljbolag MTG och Com Hems
ställning på TV-marknaderna i Sverige, relevanta
konkurrensfrämjande åtgärder kommer att krävas av
Kinnevik vad avser dessa marknader. Kinneviks åtgärder
avseende dessa marknader påverkar inte den
Europeiska Kommissionens konkurrensprövning av den
föreslagna sammanslagningen av Tele2s och Com
Hems verksamheter.
Mot denna bakgrund har Kinneviks styrelse beslutat att
föreslå en utdelning av hela Kinneviks innehav av aktier i
MTG till Kinneviks aktieägare, efter omstämpling av
Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier. Kinneviks syfte
med att dela ut samtliga bolagets MTG-aktier är både
att
underlätta
Europeiska
Kommissionens
konkurrensprövning avseende TV-marknaderna i
Sverige, och att leverera en extra sakutdelning till
Kinneviks aktieägare om totalt 4,9 Mdkr (baserat på
priset på MTG B-aktien den 13 juni 2018). MTGutdelningen möjliggör även för Kinneviks aktieägare att
få ett direkt ägande i MTG och NENT efter den
pågående uppdelningen av MTG som kommer att
fortsätta efter fullgörandet av MTG-utdelningen.
Uppdelningen av MTG kommer inte att vara genomförd
under 2018.
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FRÅGOR OCH SVAR (FORTS.)
Vilken dag är avstämningsdag för att erhålla MTGutdelningen?

Vad gäller om jag vill delta vid Stämman som beslutar
om MTG-utdelningen?

Kinneviks
styrelse
kommer
att
besluta
om
avstämningsdag
för
MTG-utdelningen
efter
omvandlingen av Kinneviks MTG A-aktier, vilken
beräknas vara genomförd under första halvan av augusti
2018. Dagen då denna informationsbroschyr görs
tillgänglig (den 25 juni 2018) är den beräknade
avstämningsdagen för att erhålla aktier i MTGutdelningen den 10 augusti 2018.

För att delta vid Stämman ska du dels vara införd i den
av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 10 juli
2018, och dels anmäla din avsikt att delta senast
tisdagen 10 juli 2018. Anmälan görs på bolagets
hemsida
www.kinnevik.com
under
rubriken
”Bolagsstämma”
(som
finns
under
avsnittet
”Bolagsstyrning”), på telefon 0771-246 400 eller med
post till Computershare AB ”Kinneviks extra
bolagsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Den
angivna
avstämningsdagen
baseras
på
uppskattningar och är preliminär. Kinnevik kommer
meddela styrelsens beslut om avstämningsdag för MTGutdelningen genom ett pressmeddelande.
Vilken är den sista dagen att köpa Kinnevikaktier och
erhålla MTG-utdelningen?
Sista dagen för handel i Kinnevikaktien med rätt till MTG
B-aktier är två dagar innan avstämningsdagen, d.v.s.
omkring den 8 augusti 2018. Om du förvärvar en
Kinnevikaktie dagen efter förvärvar du den utan rätt att
erhålla MTG-utdelningen.
Hur och när kommer Kinneviks aktiekurs att påverkas?
Teoretiskt bör priset på Kinnevikaktien sjunka med
värdet på MTG-utdelningen, d.v.s. med cirka 18 kr per
aktie. Denna kursförändring bör inträffa en handelsdag
före avstämningsdagen för MTG-utdelningen, d.v.s.
omkring den 9 augusti 2018.
Var kan jag hitta mer information om fusionen mellan
Tele2 och Com Hem samt om MTG, NENT och MTG Baktien?
För information om fusionen mellan Tele2 och Com
Hem och det nya kombinerade bolaget, se
informationen om fusionen på Tele2s hemsida
www.tele2.com under rubriken ”Sammanslagningen av
Tele2 och Com Hem” (som finns under avsnittet
”Investerare”).
För information om MTG, NENT och MTGs B-aktie, se
MTGs hemsida www.mtg.com, där MTGs historiska
finansiella rapporter finns tillgängliga under rubrikerna
”Årsredovisning” och ”Rapporter”, information om
MTGs B-aktie finns tillgänglig under rubriken ”Aktien”
och information om NENT och uppdelningen finns
tillgänglig under rubriken ”MTG uppdelning” (alla
rubriker som räknats upp i detta stycke finns under
avsnittet ”Investerare”).

Vilka blir skattekonsekvenserna
aktieägare?

för

mig

som

MTG-utdelningen är skattepliktig för svenska individer
med 30 procent. Detta gäller även för den kontantdel
som erhålls från avyttring av aktier som inte kan delas ut
pro rata samt från avyttring av fraktion av aktier. Om
likviden vid sådan avyttring över- eller understiger
anskaffningsvärdet kan en kapitalvinst eller -förlust
uppkomma. Ingen preliminärskatt innehålls vid MTGutdelningen.
Om du representerar en juridisk person som är
aktieägare i Kinnevik eller aktieägare som inte har
skattemässig hemvist i Sverige, bör du kontakta en
skatterådgivare för information om de specifika
skattekonsekvenser som uppkommer på grund av
utdelningen.
De så kallade Lex ASEA-reglerna är inte tillämpliga på
MTG-utdelningen.
Vad innebär överlåtelsebegränsningarna i USA?
De MTG B-aktier som Kinnevik’s aktieägarna erhåller
som en del av MTG-utdelningen har inte, och kommer
inte att, registreras i enlighet med US Securities Act och
får därför inte erbjudas eller säljas i USA om det inte kan
ske i enlighet med något av undantag från registrering
som uppställs under US Securities Act (vilket redogörs
för under avsnittet ”Överlåtelsebegränsningar i USA”).
Överlåtelsebegränsningarna i USA gäller inte om du
säljer, överlåter m.m. de MTG B-aktier som du erhåller i
MTG-utdelningen (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii)
utanför börsen till en person som förvärvar aktierna för
egen räkning, eller för någon annan persons räkning,
under förutsättning att förvärvaren inte befinner sig i
USA eller är medborgare i USA.
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