
Investor FAQ
Ofte stillede spørgsmål og svar vedr. kapitalnedsættelse, 

udlodning af udbytte og skattetekniske forhold.

Kapitalnedsættelsen

Hvorfor nedsættes Aurigas aktiekapital?

Ved kapitalnedsættelsen overføres midler fra de bundne reserver til de frie reserver, således at der kan udbetales 
et samlet beløb på 8.236.500.000 kr. til Aurigas aktionærer. Beløbet svarer til 323 kr. pr. aktie.

Hvordan gennemføres kapitalnedsættelsen?

Aktiekapitalen nedsættes med nominelt 249.900.000 kr. fra 255.000.000 kr. til 5.100.00 kr. ved at aktiernes 
pålydende værdi nedsættes fra nominelt 10 kr. til nominelt 0,20 kr. Antallet af aktier ændres ikke, og der sker ingen 
forskydninger mellem de to aktieklasser. Hver enkelt aktionær vil således have det samme antal aktier og samme 
antal stemmer som før kapitalnedsættelsen. 

Hvornår er kapitalnedsættelsen gennemført?

Kapitalnedsættelsen er blevet anmeldt til Erhvervsstyrelsen og forventes endeligt gennemført efter en såkaldt 
proklamaperiode på 4 uger. Kreditorer har i proklamaperioden mulighed for at anmelde deres eventuelle krav til 
Auriga. Proklama-perioden udløber den 2. juni 2015.

Vil der blive informeret yderligere om kapitalnedsættelsen?

Ja, der vil blive udsendt en selskabsmeddelelse, når kapitalnedsættelsen er gennemført.
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Ekstraordinært udbytte

Hvad er fordelen ved et ekstraordinært udbytte frem for et aktietilbagekøb?

Auriga har løbende været i kontakt med SKAT for at finde den bedste løsning for aktionærerne. På baggrund af 
SKATs tilbagemelding i kombination med et ønske om udlodning af salgsprovenuet i løbet af 2015 er et ekstraor-
dinært udbytte den eneste mulighed.

Hvornår bliver det ekstraordinære udbytte udbetalt?

Udlodningen af det ekstraordinære udbytte forventes at blive gennemført den 16. juni 2015, jf. selskabsmeddelelse 
11/2015. 

Skal jeg gøre noget aktivt for at modtage udbyttet fra Auriga?

Nej. Hvis der er behov for oplysninger, bliver du kontaktet af din depotbank.

Hvornår bliver den anden udlodning på ca. 2 kr. pr. aktie overført til aktionærerne?

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan og hvornår de resterende omkring 2 kr. pr. aktie udloddes. 
Auriga-aktien kan fortsat handles på børsen (Nasdaq Copenhagen) efter, at det ekstraordinære udbytte er blevet 
udloddet den 16. juni 2015.

Kan jeg stadig handle i aktien?

Ja. Du har mulighed for at købe/sælge aktier både før og efter udlodning af ekstraordinært udbytte den 16. juni 
2015.

Bliver Auriga likvideret efter udbetaling af det ekstraordinære udbytte?

Der er ikke truffet beslutning om en evt. likvidation. Auriga-aktien vil derfor stadig kunne handles efter udlodnin-
gen den 16. juni 2015. Planen for Auriga, efter udbetaling af det ekstraordinære udbytte, forventes kommunikeret 
senere i 2015.
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Skattetekniske forhold

Er skatten fratrukket, når jeg modtager udbyttet fra Auriga?

Ja. Udbytte til fysiske personer bliver fratrukket 27% i udbytteskat, inden udbyttet udbetales til aktionæren. 

Eksempel på udbytteskat
Hvis der udloddes et udbytte på 323 kr. pr. aktie, bliver beskatningen 27 % af 323 kr. = 87 kr.. Efter skat vil du have 
236 kr. pr. aktie (323-87).
Hvis du som aktionær også har udbytte og avancer på andre aktier, og det samlede udbytte fra alle aktier sam-
menlagt med aktieavancer i 2015 overstiger 49.900 kr. pr. person, skal du være opmærksom på, at beskatningen 
stiger.
Bemærk også, at udbytte skal beskattes uanset om udbyttet betales på baggrund af aktier, som kan sælges skat-
tefrit (f.eks. aktier anskaffet før 1. januar 2006 og samlet beholdning under 136.600 kr. for ugifte og 273.100 kr. for 
gifte).

Hvis udbyttet udbetales fratrukket 27% skat, hvad sker der så med de sidste 15% skat, 
hvis skatteprocenten er 42% i stedet for 27%?
Den fratrukne 27% skat er en foreløbig skat og indgår ved årsopgørelsen. Det vil sige, at aktionæren selv må 
sørge for efterbetaling, hvis skatten er 42%.

Hvor meget skal jeg betale i skat, hvis jeg i stedet vælger at sælge mine Auriga-aktier?

Skat afhænger af en mængde forskellige faktorer. Blandt andet afhænger beskatningen af, hvorvidt de solgte 
aktier ligger i et depot baseret på frie midler - eller om de, f.eks., er en del af en investors pensionsopsparing. 
Oven i denne kompleksitet kommer så, at udenlandske investorer og danske institutionelle investorer kan blive 
beskattet på en helt tredje måde, herunder afhængigt af den konkrete dobbelt-beskatningsaftale. Endelig gælder 
der særlige regler for beskatning af aktionærer, der ejer mere end 10 % af kapitalen.

Eksempel på aktieavanceskat 
Hvis aktiekursen på dine aktier var 158 kr. ved køb og 323 kr. ved salg, vil din skattepligtige avance være 165 
kr. (323-158). Er din beskatning 27% bliver skatten 45 kr. Efter skat vil du således ved en aktiekurs på 323 kr. få 
udbetalt 278 kr. pr. aktie (323-45). 
Bemærk, at beskatningen stiger, hvis du også har udbytter og aktieavancer fra andre aktier, og de samlede avanc-
er og udbytter fra alle aktier i 2015 er over 49.900 kr. pr. person.

Kan et eventuelt kurstab fratrækkes i den samlede aktieindkomst, hvis Auriga ikke 
likvideres i år?
Ja. Som aktionær har du mulighed for at købe/sælge aktier både før og efter juni-udlodningen, og et evt. kurstab 
ved salg af aktierne i 2015 kan fratrækkes i aktieindkomsten for 2015.
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Skattetekniske forhold
Hvis jeg køber aktien nu til f.eks. 320 kr. og den ultimo 2015 handles til f.eks. 2 kr. pga. af 
udbyttet, har jeg så et tab på 318 kr., som kan fradrages i udbyttet?
Ja. Hvis aktien sælges til f.eks. 2 kr. efter udlodningen, så er tabet 318 kr. pr. aktie i dette eksempel. Kurstabet 
kan modregnes i aktieindkomst fra børsnoterede aktier, herunder udbytter fra Auriga og i realiserede gevinster på 
børsnoterede aktier. Det vil sige, at tabet kan modregnes i udbyttet.

Hvordan får jeg udbyttet ind på mit pensionsdepot i stedet for at få det udbetalt kontant?

Det skal du aftale med din bank. Hvis det rigtige kontonummer er registreret i forbindelse med dit aktiedepot, går 
udbyttet automatisk ind på den ønskede konto.

Går det fulde udbytte ind på pensionsdepoter, eller tilbageholdes udbytteskat inden ud-
betalingen?
Er ejerskabet registreret korrekt hos Værdipapircentralen, indeholdes der ikke kildeskat på udbytter til ratepension 
og opsparing omfattet af pensionsbeskatningsloven (§§ 11 A, 12 og 13) mv.

Hvordan beskattes udbytte, når der udloddes til et pensionsdepot?

Udbyttet beskattes med pensionsafkastskatten (PAL-skat), som pt. er 15,3 %.
(PAL = skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter)

 

Senest opdateret den 20. maj 2015 

Alle oplysninger i denne FAQ er givet efter Auriga Industries A/S’ bedste kendskab. Oplysningerne er afgivet uden no-
gen form for garanti og fritager ikke læseren fra selv at foretage sine egne undersøgelser og tests. 

UDSAGN OM FREMTIDIGE FORHOLD
Ovenstående spørgsmål og svar (FAQ) indeholder udsagn om forventninger til fremtidige forhold, der er baseret på aktuelle plan-
er, estimater og prognoser udarbejdet af Auriga Industries A/S. Disse informationer indebærer risici, uvisheder og andre faktorer, 
som kan resultere i, at Aurigas faktiske fremtidige resultater og økonomiske situation afviger fra det forventede. Disse faktorer er 
også omtalt i Auriga Industries A/S’ selskabsmeddelelser og regnskaber, som er tilgængelige på www.auriga.dk. Auriga Indus-
tries A/S påtager sig intet ansvar for at opdatere de fremadrettede udsagn, således at de er tilpasset fremtidige begivenheder eller 
forløb.
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