
UPPDATERING AVSEENDE TECKNING I STENOCARES NYEMISSION BASERAT PÅ 
ISK- OCH KF-KONTON I SVERIGE 
 
Denna information är enbart relevant för svenska investerare vilka använder sig av ISK- eller KF-konto 
 
Vi har sett att denna fråga har uppmärksammats i media på senare tid i Sverige. Efter ett beslut av den svenska 
skattemyndigheten förstår vi nu att befintliga aktier inte är tillåtna i ISK-konton. Detta har en inverkan på vårt 
erbjudande, med tanke på att de bonusaktier tecknare erhåller vederlagsfritt (1 för varje 3 nya aktier) per definition 
är befintliga aktier, levererade av grundarna av STENOCARE. 
 
Reglerna och procedurerna relaterade till ISK, KF, etc. är inte lätta att förstå eller att förklara. Detta understryks av 
att banker i Sverige hanterar dessa saker annorlunda. Samtidigt är det inte möjligt för STENOCARE att ge några 
formella råd (kopplat till skatt och skattemässiga frågor) givet att vi inte är experter på svenska 
skatteincitamentsprogram. Med anledning av ovanstående rekommenderar vi alla investerare att läsa avsnittet i vårt 
prospekt avseende beskattning och att söka råd från professionella källor. Med detta sagt är vi glada att dela med 
dig vad som verkar vara den nuvarande, gemensamma, uppfattningen i dessa frågor, inklusive vad som borde 
fungera, igen, enligt vad vi har läst och hört, utan garantier eller verifikationer från STENOCARE: 
 
Avanza:  
Teckning i aktuell nyemission via ISK: Tillåtet, men du kommer att erhålla den vederlagsfria bonusaktien på ett 
separat, vanligt värdepapperskonto. Detta gäller oavsett om du vill teckna baserat på rätter eller inte. 
Teckning i aktuell nyemission via KF: Tillåtet 
Teckning i aktuell nyemission via ett vanligt värdepapperskonto: Tillåtet 
 
Nordnet:  
Teckning i aktuell nyemission via ISK: Ej tillåtet. Detta gäller oavsett om du vill teckna baserat på rätter eller ej.*) 
Teckning i aktuell nyemission via KF: Tillåtet 
Teckning i aktuell nyemission via ett vanligt värdepapperskonto: Tillåtet 
*) Vi har fått frågan från flera ISK-kontoinnehavare huruvida de kan nyttja teckningsrätterna de har från aktier i 
deras ISK-konto när man tecknar genom en KF. Det formella svaret är, enligt vår uppfattning, nej eftersom de två 
kontona representerar två olika juridiska identiteter och eftersom att teckningsrätter är ett värdepapper i sin egen 
rätt, precis som aktier. Detta innebär att om du tecknar via KF, vilket är tillåtet - måste du köpa teckningsrätter för KF 
om du vill säkra din teckning därigenom. Alternativt kan du teckna utan rätter och hoppas på tilldelning (kommer att 
bero på den totala teckningsgraden, där tecknare med rätter har företräde avseende tilldelning). VIKTIGT: För att 
kompensera (helt eller delvis) kostnaden för teckningsrätter som du kan köpa till KF har du möjlighet att sälja 
oanvända rätter som finns på ISK-kontot.  
 
Övriga banker 
Kan variera. Vi har ingen information. 
 
Vi hoppas att detta är till hjälp. 
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