
 

 

7 september 2016 

 

 

Information till aktieägare angående utdelningen av Panion Animal 

Health AB, tidigare CombiGene Vet AB 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Årsstämman den 4 april 2016 i CombiGene AB (publ) beslutade i enlighet 

med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbo-

laget CombiGene Vet AB (numera namnändrat till Panion Animal Health 

AB, härefter ”Panion”) till aktieägarna i CombiGene AB, innebärande att 

samtliga aktieägare vederlagsfritt erhåller en aktie i Panion för varje aktie 

de innehar i CombiGene AB. Avsikten med Panion är att bolaget senare 

ska upptas till handel på en etablerad marknadsplats för mindre och väx-

ande bolag. 

1.2 Avsikten är att utdelningen ska ske på sådant sätt att den så kallade Lex 

Asea kan tillämpas, innebärande att aktieägarna inte betalar skatt på ut-

delningen utan att anskaffningskostnaden för aktieägarnas aktier i 

CombiGene AB efter beslut av Skatteverket delas upp på CombiGene-ak-

tien och Panion-aktien, så att skatt på reavinst sedan uppstår om försälj-

ning av CombiGene-aktie eller Panion-aktie sker till ett pris som översti-

ger den nya anskaffningskostnaden. 

2 VAD HÄNDER NU? 

2.1 För att aktierna i Panion ska kunna delas ut till aktieägarna i CombiGene 

AB måste först ett antal åtgärder vidtas avseende Panion. Bolaget måste 

bli ett publikt bolag och ett avstämningsbolag samt byta namn. Dessa 

ändringar har nu genomförts och registrerats av Bolagsverket. Det som 

återstår för att Panions aktier ska kunna delas ut är att de ansluts till 

Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem. Denna process håller på att 

slutföras och bolaget bistås i processen av legal rådgivare och emissions-

institut. När anslutningen till Euroclear Sweden AB är klar kan aktierna i 

Panion delas ut till aktieägarna i CombiGene AB. 

2.2 Vid CombiGene AB:s årsstämma den 4 april 2016 beslöts att bemyndiga 

styrelsen att bestämma den s.k. avstämningsdagen för utdelningen. Det 

är ägarförhållandena i CombiGene AB på den dagen som avgör vem som 

erhåller aktier i Panion och hur många. Tidigare har informerats att av-
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stämningsdagen var satt till den 8 juli 2016. På grund av att registre-

ringen av det nya bolagsnamnet Panion Animal Health AB drog ut på ti-

den fick avstämningsdagen skjutas upp men har nu bestämts till den 30 

september 2016. 

2.3 Tidschema för utdelning av aktier 

28 september 2016 Sista dag för handel i CombiGene-aktien inklusive 

rätt till utdelning av Panion-aktie.  

29 september 2016 Första dag för handel i CombiGene-aktien exklu-

sive rätt till utdelning av Panion-aktie. En Combi-

Gene-aktie du köper denna dag eller senare ger inte 

rätt till någon Panion-aktie. 

30 september 2016 Avstämningsdag. 

7 oktober 2016 Utdelningsdag. Denna dag påbörjar Euroclear ut-

delningen av aktierna. När aktierna syns på respek-

tive aktieägares depå/VP-konto beror på aktieäga-

rens bank/fondkommissionär. 

Till undvikande av missförstånd är det alltså aktieinnehavet i CombiGene 

AB vid slutet av den 28 september 2016 som avgör hur många aktier som 

erhålls i Panion. 

3 FRÅGOR? 

Om du har några frågor med anledning av utdelningen av aktierna i Pa-

nion är du välkommen att kontakta Eddie Juhlin vid Fredersen Advokat-

byrå via kontaktuppgifterna nedan. 

Eddie Juhlin 

Fredersen Advokatbyrå AB 

Direkt: +46 40-10 97 93 

Mobil: +46 702-13 48 53 

E-post: eddie.juhlin@fredersen.se 
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