Spaltning af NKT A/S
AKTIEN
Spaltningen af NKT A/S i to selvstændig børsnoterede
selskaber betyder konkret, at nuværende aktionærer
for hver aktie i NKT A/S også modtager én aktie i Nilfisk
Holding A/S.

Nuværende
NKT aktie

Efter spaltningen vil du som aktionær således være
aktionær i både NKT og Nilfisk, og du vil automatisk få
en meddelelse fra VP Securities om, hvor mange aktier i
Nilfisk, du har modtaget.
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Ekstraordinær
generalforsamling

Sidste handelsdag for
den nuværende NKT-aktie
(skæringsdato)

Første handelsdag for
aktierne i Nilfisk og NKT
efter opsplitningen

Registrering af Nilfisk
aktierne i
VP Securities

SKATTEOPLYSNINGER
NKT og Nilfisk yder ikke skatterådgivning og informationen
nedenfor er alene en vejledning. NKT og Nilfisk påtager
således intet ansvar for nærværende information. Som
aktionær opfordres du til at søge yderligere information
hos kvalificerede rådgivere i forbindelse med spaltningen
af NKT A/S, og det er dit eget ansvar at undersøge
eventuelle skatteforpligtelser.

Anskaffelsessum på dine NKT og Nilfisk-aktier
Med opsplitningen af NKT A/S skal der udregnes en ny
skattemæssig anskaffelsessum for dine aktier, da aktien
nu deles i to; NKT A/S aktier og Nilfisk Holding A/S aktier.
Den nye anskaffelsessum skal anvendes når du
skal beregne din eventuelle gevinst eller tab ved et
efterfølgende salg af dine aktier. SKAT har overfor NKT
indikeret, at beregningen af den nye skattemæssige
anskaffelsessum skal ske på baggrund af den
gennemsnitlige børsværdi af henholdsvis NKT- og
Nilfisk-aktierne efter de første 20 handelsdage* efter
spaltningen, dvs. pr. 8. november 2017.
Skattemæssigt anses aktionærerne for at have købt
aktierne i Nilfisk Holding A/S på samme tidspunkt som
de oprindelige aktier i NKT A/S.
* Den skattemæssige beregning er foretaget efter at de to aktier
har været handlet på børsen i 20 dage. dvs. til og med den
8. november 2017.

Eksempel på udregning af ny skattemæssig
anskaffelsessum (baseret på fiktive værdier)
Oprindelig anskaffelsessum for
1 NKT A/S aktie

100 kr.

Gennemsnitlig aktiekurs for NKT A/S aktien
20 handelsdage* efter spaltning

250 kr.

Gennemsnitlig aktiekurs for Nilfisk Holding A/S
aktien 20 handelsdage* efter spaltning

350 kr.

I alt

600 kr.

Ny anskaffelsessum for 1 NKT-aktie
(100 x 250/600 kr.)

41,67 kr.

Ny anskaffelsessum for 1 Nilfisk-aktie
(100 x 350/600 kr.)

58,33 kr.

Pr. den 8. november 2017 er den gennemsnitlige
aktiekurs for hhv. NKT A/S og Nilfisk Holding A/S
aktien 20 handelsdage efter spaltning opgjort til:
NKT A/S:
264,05 kr.
Nilfisk Holding A/S:
303,12 kr.

