FONDSAKTIER
Q&A

Q:

Hvad er en fondsaktie?

A:

Fondsaktier er aktier der udstedes af selskabet til dets aktionærer uden vederlag, idet
beløbet overføres fra selskabets reserver til dets aktiekapital. Fondsaktier tildeles
forholdsmæssigt i forhold til aktionærernes aktiebesiddelser.

Q:

Hvornår anses en fondsaktie for erhvervet?

A:

Hvis alle moderaktierne (dvs. de aktier som har givet ret til at modtage fondsaktier) er
anskaffet på samme tid gælder den samme anskaffelsesdato for de tildelte fondsaktier.
Hvis moderaktierne derimod er købt ad flere omgange, skal fondsaktierne fordeles
forholdsmæssigt på de forskellige købsdatoer.

Q:

Bliver de nye fondsaktier automatisk navnenoterede?

A:
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Q:

Hvordan gennemføres en fondsemission?

A:

En fondsemission gennemføres efter beslutning fra et aktieselskabs generalforsamling
på baggrund af et beslutningsforslag fremsat af bestyrelsen eller en aktionær. For den
praktiske gennemførelse og tildeling se da ”Fondsemission – Relevante datoer”.

Q:

Hvad er de økonomiske og stemmemæssige konsekvenser ved at modtage
fondsaktier?

A:

Ved udstedelse af fondsaktier tildeles samtlige aktionærer nye aktier, uden at der
tilføres yderligere kapital. Idet kursen på aktien imidlertid falder forholdsmæssigt i
forhold antallet af udstedte fondsaktier, bliver aktionærerne hverken stillet økonomisk
ringere eller bedre som følge af en fondsemission. Grundet den lavere aktiekurs ses ved
fondsudstedelser ofte en øget omsætning i aktien, dvs. aktien bliver mere likvid.
Tilsvarende vil en aktionær bibeholde sin forholdsmæssige stemmeandel fra før
fondsemissionen, idet den enkelte aktionærs øgede antal stemmer modsvares af den
samlede stigning i antallet af stemmeberettigede aktier.

Q:

Hvad er de skattemæssige konsekvenser ved tildeling af fondsaktier?

A:

Tildeling af fondsaktier har ikke i sig selv skattemæssige konsekvenser for danske
aktionærer. Idet aktionærernes skatteforhold imidlertid kan variere meget anbefaler vi,
at den enkelte aktionær søger individuel skatterådgivning.
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Q:

Vil fondsaktierne være berettigede til at modtage udbytte for 2013?

A:

Nej, det vil først være muligt at modtage udbytte på fondsaktierne på baggrund af
regnskabsåret 2014 og frem.

Q:

Hvad er forskellen mellem en fondsemission og et aktiesplit?

A:
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fondsemission foretages en kapitalforhøjelse med udstedelse af nye aktier, som normalt
tildeles de eksisterende aktionærer. Idet antallet af aktier øges samtidig med at den
nominelle stykstørrelse af selskabets aktier forbliver uændret, vil en fondsemission
resultere i en nedskrivning af kursværdien af hver enkelt aktie.
Til sammenligning foretages der ved et aktiesplit en opdeling af selskabets eksisterende
aktiekapital til aktier med en lavere nominel stykstørrelse. Idet aktiekapitalen forbliver
uændret samtidig med at det samlede antal aktier forøges, vil et aktiesplit på linie med
en fondsemission resultere i en lavere kursværdi på hver enkelt aktie.
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