ERBJUDANDE OM OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER I INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)
Erbjudande om omstämpling av aktier
Vid extra bolagsstämma i Investment AB Kinnevik (publ) (”Kinnevik”) den 18 juni 2013 beslutades att
erbjuda A-aktieägare att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas
till en B-aktie. Enligt Kinneviks bolagsordning medför en A-aktie tio röster och en B-aktie en röst. I
övrigt föreligger inga skillnader mellan de två aktieslagen. Begäran om omstämpling kan ske under
tiden från och med den 19 juni 2013 till och med den 3 juli 2013. Inget courtage eller annan avgift
uttas vid omstämpling. De närmare villkoren för omstämplingen framgår nedan.
Anmälan om omstämpling
A-aktieägare i Kinnevik som önskar omstämpla A-aktier till B-aktier skall anmäla detta på särskild
anmälningssedel som skall skickas till Nordea Bank AB på adress Nordea Bank AB, svarspost 204 826
85, 105 71 Stockholm. Anmälningssedel skall vara Nordea Bank AB tillhanda senast den 3 juli 2013. Aaktieägare som den 14 juni 2013 var direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear
Sweden") förda aktieboken i Kinnevik erhåller en förtryckt anmälningssedel tillsammans med ett
portofritt svarskuvert. Efter ingivande av anmälan om omstämpling, kan aktieägare inte disponera
över de A-aktier som anmälts för omstämpling förrän omstämplingen har verkställts.
Anmälningssedlar kan även hämtas på www.kinnevik.se.
Registrering av mottagen anmälningssedel och erhållande av B-aktier i Kinnevik
Anmälan om omstämpling av A-aktier till B-aktier kommer att registreras löpande hos Euroclear
Sweden med start från omkring den 19 juni 2013. Anmälan registreras normalt på vp-konto några
dagar efter det att anmälningssedel skickats till Nordea Bank AB. Efter registrering av ingiven
anmälningssedel skickar Euroclear Sweden en avi som utvisar antalet A-aktier i Kinnevik som uttagits
för omstämpling till B-aktier. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i
enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Omstämplingen av A-aktier till B-aktier kommer att verkställas först efter anmälningstidens utgång.
De omstämplade aktierna beräknas vara registrerade på respektive innehavares vp-konto omkring
den 19 juli 2013. Efter verkställd omstämpling skickar Euroclear Sweden en avi som utvisar antalet
erhållna B-aktier i Kinnevik till följd av omstämplingen.
Återkallande av anmälan om omstämpling
Aktieägare som ingett anmälan om omstämpling har möjlighet att återkalla anmälan genom skriftligt
meddelande till Nordea Bank AB på adress enligt ovan. Meddelande om återkallelse av anmälan skall
vara Nordea Bank AB tillhanda senast den 3 juli 2013. Anmälan om omstämpling är därefter
bindande och kan inte återkallas.
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Förvaltarregistrerade aktieinnehav
Aktieägare som har innehav av aktier i Kinnevik förvaltarregistrerat hos bank eller
värdepappersinstitut, erhåller ingen avisering från Euroclear Sweden. Anmälan om omstämpling skall
i sådant fall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Skattekonsekvenser
Huvudregeln enligt svensk skattelagstiftning är att omstämpling av aktier utgör en avyttring och
därmed en kapitalvinstgrundande händelse. I rättspraxis har dock omstämpling av A-aktier till mindre
röststarka B-aktier inte ansetts utgöra en avyttring av aktier. En omstämpling av A-aktier till B-aktier i
Kinnevik torde inte innebära att de omstämplade A-aktierna skall anses avyttrade. Omstämplingen
bör därför kunna ske utan att några skatterättsliga konsekvenser uppkommer för aktieägarna.
Ovanstående bedömning av skattekonsekvenserna med anledning av omstämplingen är baserad på
nu gällande svensk lagstiftning och är endast avsedd som generell information till aktieägare med
hemvist i Sverige. Aktieägare med hemvist utomlands bör rådfråga skatterådgivare om de speciella
skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra, inklusive tillämpligheten och effekten av
utländska skatteregler.

