INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INTERNATIONAL PETROLEUM CORP.
I SAMBAND MED BOLAGETS ÅTERKÖPSERBJUDANDE
maj 2022

HUVUDSAKLIGA VILLKOR
Högsta Erbjudandepris:

14,00 CAD

Lägsta Erbjudandepris:

12,00 CAD

Budintervall i Erbjudandet:

0,20 CAD

Acceptperiod:

16 maj 2022 – 17.00 CET 20 juni 2022

Källskatt:

För aktieägare som äger Aktier i IPC (direkt eller via
aktiebolag) genom Euroclear Sweden kommer den del
av försäljningspriset på aktierna som anses utgöra
utdelning (s.k. ”deemed dividends”) att minskas med
ett belopp som motsvarar 25% och som innehålls av
Bolaget i enlighet med kanadensiska skatteregler för
källskatt.1

Utbetalning av vederlag:

Omkring den 7 juli 2022

Informationen i denna broschyr riktar sig till innehavare av aktier i International Petroleum Corp.
som är registrerade genom Euroclear Sweden AB
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Även om du som aktieägare i IPC är berättigad till en lägre kanadensisk källskatt i enlighet med ett dubbelbeskattningsavtal eller
konvention och kan ansöka till den kanadensiska skattemyndigheten för en återbetalning av eventuell överskjutande kanadensisk
källskatt som dras av från det belopp som betalats av IPC för Aktierna finns det inga garantier för att återbetalning medges. Det
finns således en risk att en aktieägare som lämnar in accept om försäljning av Aktier i Erbjudandet aldrig kommer att få den
överskjutande delen återbetald. Aktieägare bör rådgöra med sina skatterådgivare.

VIKTIG INFORMATION
Denna informationsbroschyr är en förenklad beskrivning av IPC:s återköpserbjudande och har inte godkänts av Finansinspektionen eller
någon annan tillsynsmyndighet. Denna informationsbroschyr innehåller endast översiktlig information och utgör inte en erbjudandehandling.
Investerare ska inte acceptera eller sälja några värdepapper som avses i denna informationsbroschyr förutom på grundval av den information
som finns i den fullständiga erbjudandehandlingen (”Offering Circular”) som har upprättats med anledning av erbjudandet
(”Erbjudandehandlingen”). Erbjudandehandlingen innehåller bland annat en utförlig beskrivning av IPC, Erbjudandet (såsom definieras
nedan) och de risker som är förenade med deltagande i Erbjudandet. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på IPC:s webbplats
(www.international-petroleum.com) och Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se).
Denna informationsbroschyr är endast avsedd för aktieägare i IPC som är bosatta i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer
vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk eller kanadensisk rätt.
Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga dokument får inte distribueras i eller till något land eller
jurisdiktion där distributionen, eller Erbjudandet, skulle kräva sådana åtgärder som anges ovan eller strida mot regelverk i sådant land eller
jurisdiktion. Aktieinvest är inte en registrerad mäklare i någon Kanadensisk jurisdiktion och kommer därmed inte direkt eller indirekt erbjuda
köp eller försäljning av aktier i Kanada.

SAMMANFATTNING
International Petroleum Corp. (”IPC” eller ”Bolaget”) styrelse har beslutat att genomföra ett återköpserbjudande
till aktieägare i IPC via en s.k. modified dutch auction, där aktieägare erbjuds att sälja sina Aktier till IPC genom
ett anbudsförfarande. Bud kan anges mellan CAD 12,00 och CAD 14,00 i prisintervall om CAD 0,20 per aktie. Det
slutliga Återköpspriset per aktie kommer att fastställas på det sätt som anges i Erbjudandehandlingen. Den
sammanlagda köpeskillingen i Erbjudandet uppgår till högst 128 miljoner Kanadensiska dollar (”CAD”) och
samtliga återköpta Aktier i Erbjudandet kommer att makuleras av Bolaget. För aktieägare som äger Aktier (direkt
eller via aktiebolag) genom Euroclear Sweden kommer den del av försäljningspriset på aktierna som anses
utgöra utdelning (s.k. ”deemed dividends”) att minskas med ett belopp som motsvarar 25% av utdelningen
och som innehålls av Bolaget i enlighet med kanadensiska skatteregler. 2 Se avsnittet ”Skatteinformation” nedan
för mer information om avdragen källskatt. Erbjudandet, avgivna accepter och bud är föremål för de fullständiga
villkor och anvisningar som framgår av Erbjudandehandlingen. Erbjudandet omfattar inte preferensaktier i IPC.
Denna informationsbroschyr är framtagen för att informera dig som aktieägare i IPC om dina valmöjligheter i
samband med Erbjudandet.
Sammanfattningsvis kan du:
•
•
•

Acceptera Erbjudandet att sälja alla eller en del av dina Aktier i IPC till en eller flera prisnivåer du själv
anger inom budintervallet,
Acceptera Erbjudandet att sälja alla eller en del av dina Aktier i IPC till Återköpspriset, eller välja att
Inte acceptera och lämna Erbjudandet utan åtgärd

MOTIV OCH BAKGRUND
Bolaget anser att den senaste tidens handelspris för Aktierna inte helt återspeglar värdet av Bolagets verksamhet
och framtidsutsikter. Därför anser Bolaget att köpet av Aktier i enlighet med Erbjudandet representerar ett
effektivt sätt att ge värde till aktieägarna och är vidare en lämplig användning av Bolagets likviditet, i
överensstämmelse med IPC:s framtida strategiska inriktning och kapitalallokeringsplaner, som tillkännagavs den
8 februari 2022 och diskuteras mer i detalj nedan. Erbjudandet ger Bolaget en möjlighet att återbetala upp till
100 miljoner USD i kapital till aktieägare som väljer att delta i Erbjudandet, samtidigt som det ökar det
proportionella aktieägandet för aktieägare som väljer att inte lämna anbud. Erbjudandet förväntas inte hindra
Bolaget från att fullfölja några förutsebara affärsmöjligheter och strategiska möjligheter. Efter att ha fullföljt
Erbjudandet anser Bolaget att det kommer att fortsätta att ha tillräckliga finansiella resurser och rörelsekapital
för att fortsatt bedriva sin verksamhet.
Den 8 februari 2022 tillkännagav IPC sina kapitalallokeringsplaner för 2022, vilket återspeglade IPC:s starka
prognostiserade likviditetsposition som ett resultat av fortsatta operativa resultat och starka råvarupriser.
Speciellt tillkännagav IPC sin avsikt att distribuera fritt kassaflöde till aktieägarna genererat av IPC genom
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fortsatta aktieåterköp under IPC:s tidigare tillkännagivna aktieåterköpsprogram, samt IPC:s övervägande av
andra former av aktieägarutdelningar.
Ledningen för IPC, efter samråd med dess finansiella rådgivare, fastställde att ett genomförande av ett s.k.
substantial issuer bid skulle vara en effektiv användning av Bolagets finansiella resurser och det lämpliga sättet
att distribuera fritt kassaflöde till aktieägarna i enlighet med dess kapitalallokeringsplaner för 2022.

FÖRKORTNINGAR, FÖRKLARINGAR OCH DEFINITIONER
Aktie
Aktieinvest
Bolaget eller IPC
Budpris
CAD
Erbjudandehandling
Erbjudande
Euroclear
SEK
Återköpspris

Befintlig stamaktie i IPC
Aktieinvest FK AB
International Petroleum Corp.
Det pris du själv anger inom tillåtet budintervall om som minst CAD 12,00 och
som högst CAD 14,00
Kanadensiska dollar
Offering Circular som finns tillgänglig på Bolagets hemsida
Bolagets återköpserbjudande riktat till aktieägarna
Euroclear Sweden AB
Svenska kronor
Det faktiska pris per Aktie som efter acceptperioden fastställs av Bolaget

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Villkor för Erbjudandet
Erbjudandet är föremål för ett antal villkor som är sedvanliga för kanadensiska emittenter under rådande
omständigheter, såsom frånvaron av vissa förändringar i marknadspriset för Aktierna eller
marknadsförhållanden, frånvaron av någon domstol, statlig eller regulatorisk åtgärd som förbjuder Erbjudandet
och frånvaron av vissa förändringar i allmänna marknadsförhållanden eller Bolagets verksamhet som enligt
Bolagets bedömning gör det olämpligt att fullfölja Erbjudandet. För fullständiga villkor hänvisas till
Erbjudandehandlingen.

Accept
Aktieägare i IPC vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear och som önskar acceptera Erbjudandet ska, under
perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 20 juni 2022 klockan 17.00 CET, underteckna och lämna
in korrekt ifylld anmälningssedel om accept till Aktieinvest. Anmälningssedel som skickas med post måste skickas
i god tid före sista acceptdag för att kunna vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 CET den 20 juni 2022.
Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Inga
ändringar får göras i texten på den förtryckta anmälningssedeln.
Är aktier i IPC pantsatta i Euroclear systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna
anmälningssedeln och därmed bekräfta att panträtten upphör. De som är upptagna i förteckningen över
panthavare och förmyndare kommer inte att erhålla någon anmälningssedel, utan kommer i stället meddelas
separat.

Förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare i IPC vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller
varken informationsbroschyr eller anmälningssedel per automatik. Accept från sådan aktieägare ska ske i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Erbjudandehandling och anmälningssedel
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Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på IPC:s webbplats (www.international-petroleum.com) och via
Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se). Anmälningssedel för hos Euroclear direktregistrerat innehav av
aktier i IPC kan beställas av Aktieinvest per e-post: emittentservice@aktieinvest.se.

Acceptperiod och rätt till förlängning av Erbjudandet
Acceptperiod för Erbjudandet startar den 16 maj 2022 och avslutas klockan 17.00 CET den 20 juni 2022. IPC
förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.
Ett meddelande om sådan förlängning eller senareläggande kommer att meddelas av IPC genom ett
pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och förordningar.

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i IPC har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras
gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 CET den sista dagen av
acceptperioden för aktieägare genom Euroclear. Aktieägare i IPC vars aktier är förvaltarregistrerade och som
önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Bekräftelse av accept och överföring av aktier i IPC till spärrade VP-konton
Efter det att Aktieinvest mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i IPC att
överföras till ett för varje aktieägare i IPC nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto. I samband
därmed skickar Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar det antal aktier i IPC som bokats ut från det ursprungliga
VP-kontot. Ingen VP-avi som utvisar det antal aktier i IPC som bokats in på det nyöppnade spärrade VP-kontot
kommer att utsändas. I samband med vidarebefordran av accept till Bolaget genom deponering av Aktier i
Kanada, bokas aktierna i IPC ut från det nyöppnade spärrade VP-kontot som därmed avslutas. En VP-avi som
redovisar utbokningen av IPC-aktier från det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas inte ut.

Utbetalning av vederlag
Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart som möjligt efter att IPC offentliggjort att villkoren för
Erbjudandet uppfyllts eller IPC beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande
sker senast den 29 juli 2022, beräknas utbetalning av vederlag kunna påbörjas omkring den 7 juli 2022.
Utbetalning av vederlag sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota.
Likvidbeloppet utbetalas efter avdrag av källskatt (s.k. withholding tax) om 25% på den del av vederlaget som
utgör utdelning (s.k. deemed dividends) och konvertering från CAD till SEK till det avkastningskonto som är
anslutet till aktieägarens VP-konto. Om aktieägare i IPC inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto
eller om avkastningskontot är ett bankgiro eller plusgirokonto kan utbetalningen av vederlag bli fördröjd.
Vänligen observera att även om aktierna i IPC är pantsatta sker utbetalning av vederlag i enlighet med vad som
anges ovan. Vänligen notera att du som aktieägare som accepterat Erbjudandet står för samtliga risker relaterade
till valutakursväxlingar mellan CAD och SEK, fluktuationer i valutakurserna för CAD och SEK och det faktiska
datum då växlingen kommer att ske.
Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare och enligt
förvaltarens rutiner.

Viktig information angående NID och LEI vid accept
Krav på NID-nummer för fysiska personer
Nationellt ID eller National Client Identifier (”NID-nummer”) är en global identifieringskod för privatpersoner.
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (”MiFID II”) behöver du som investerare från och med
den 3 januari 2018 ha ett NID-nummer för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Enligt detta krav
måste fysiska personer tillhandahålla sitt NID-nummer för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion.
För fysiska personer med enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av
personnumret. Vid flera eller något annat medborgarskap än svenskt kan NID-numret vara ett annat nummer.
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Numret behöver anges på anmälningssedeln om du har annat medborgarskap än svenskt. Om sådant nummer
inte anges kan Aktieinvest vara förhindrad att genomföra transaktionen. För mer information om hur NIDnummer erhålls, kontakta din bank.
Krav på LEI-kod för juridiska personer
Legal Entity Identifier (”LEI”) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska
personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion.
Om en aktiv LEI-kod saknas kan Aktieinvest vara förhindrad att genomföra transaktionen. Registrering av LEI-kod
kan tillhandahållas av någon av de leverantörer som finns på marknaden. Tänk på att registrera en LEI-kod i god
tid då den behöver bekräftas på anmälningssedeln.

Information om behandling av personuppgifter
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som
tillhandahålls Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att administrera
Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från andra källor än kunder kan också komma att behandlas.
Personuppgifter kan också komma att behandlas i datasystem hos företag som Aktieinvest samarbetar med.
Information avseende behandlingen av personuppgifter kan erhållas från Aktieinvests kontor, som också tar
emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att erhållas av Aktieinvest genom ett
automatiskt förfarande som utförs av Euroclear. För ytterligare information om Aktieinvests behandling av
personuppgifter och dina rättigheter, se Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se.

Emissionsinstitut för Erbjudandet
Aktieinvest har utsetts av Bolaget att vara emissionsinstitut för Erbjudandet. Aktieinvest är inte en registrerad
mäklare i någon kanadensisk jurisdiktion och kommer därmed inte direkt eller indirekt erbjuda köp eller
försäljning av Aktier i Kanada. Aktieinvest kommer att erhålla marknadsmässigt arvode från Bolaget för sina
tjänster.

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear kan rikta sina frågor till:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7415
103 91 Stockholm, Sverige
Telefonnummer: +46 (0)8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Förvaltarregistrerade aktieägare i Euroclear ska kontakta sina respektive förvaltare vid frågor.
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Skatteinformation
Privatperson bosatt i Sverige som äger aktier i IPC direkt
Om aktieägaren behåller sina aktier och inte accepterar Erbjudandet från Bolaget
Inga skattekonsekvenser kommer att uppstå om aktieägaren väljer att behålla sina aktier i Bolaget.
Om aktieägaren säljer aktierna på den öppna marknaden
Om aktieägaren anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige kommer försäljningen av aktierna på en öppen
marknad (såsom Nasdaq Stockholm) att ses som en avyttring enligt svenska skatteregler.
Då försäljningen kommer att bedömas som en avyttring kommer skillnaden mellan försäljningspriset för aktierna
och omkostnadsbeloppet att utgöra en kapitalvinst eller kapitalförlust för aktieägaren som beskattas som
inkomst av kapital. Kapitalvinster på noterade aktier beskattas med en skattesats om 30 %. Om försäljningen av
aktierna i stället innebär att aktieägaren gör en kapitalförlust kommer aktieägaren ha möjlighet att kvitta och
göra avdrag för kapitalförlusten. Huvudregeln är att en kapitalförlust får dras av med
70 %. Full kvittning kan medges exv. mot marknadsnoterade värdepapper.
Omkostnadsbeloppet motsvarar det pris som aktieägaren har betalat för de sålda aktierna. Observera att om
aktieägaren har förvärvat aktier i IPC vid flera tillfällen så ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på aktierna
beräknas och anges som omkostnadsbelopp vid försäljningen. Det genomsnittliga beloppet per aktie räknas fram
genom att aktieägaren räknar ihop summan av sina totala anskaffningsutgifter inklusive courtage och delar det
framräknade beloppet med det totala antalet aktier som aktieägaren ägde innan försäljningen. Det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie ska därefter multipliceras med antalet sålda aktier.
Det bör noteras att det finns en alternativregel, den s.k. ”Schablonregeln”, som kan användas för att fastställa
omkostnadsbeloppet på aktierna. Denna metod innebär att aktieägaren använder 20 % av försäljningspriset som
omkostnadsbelopp för de sålda aktierna. Schablonregeln kan vara rekommenderad för det fall
omkostnadsbeloppet är lägre än 20 % av försäljningspriset på aktierna.
Försäljningen av aktierna ska redovisas på bilaga K4 som skickas in tillsammans med aktieägarens
inkomstdeklaration.
Om aktieägaren har aktierna placerade på ett investeringssparkonto (ISK) kommer inte någon skatt att tas ut vid
en vinst från försäljningen. Aktieägaren betalar i stället en årlig skatt på kapitalunderlaget på ISK-kontot som
baseras på det sammanlagda värdet av tillgångar på ISK-kontot. Kapitalunderlaget motsvarar tillgångarna på
kontot vid ingången av varje kvartal tillsammans med summan av alla insättningar på kontot. Schablonintäkten
är 1,25 % av kapitalunderlaget. Procentsatsen är statslåneräntan den 30 november föregående år plus 1 %, men
den kan aldrig bli lägre än 1,25 %. För inkomståret 2022 uppgår schablonintäkten till 1,25 %. På schablonintäkten
betalar aktieägaren 30 % skatt. Det innebär att skatten blir 0,375 % av värdet på aktieägarens kapitalunderlag.
Om aktieägaren äger aktierna genom ett ISK-konto kommer inte heller någon bilaga K4 behöva lämnas in
avseende försäljningen.
Notera att ingen källskatt kommer att innehållas på försäljningspriset som betalas till aktieägaren om Aktierna
säljs på en öppen marknad som t.ex. Nasdaq Stockholm.
Om aktieägaren säljer sina Aktier genom erbjudandet från IPC
För aktieägare som äger Aktier i IPC (direkt eller via aktiebolag) genom Euroclear Sweden kommer den del av
försäljningspriset på aktierna som anses utgöra utdelning, s.k. deemed dividends, att minskas med ett belopp
som motsvarar 25% i enlighet med kanadensiska skatteregler för källskatt.
Givet att Aktieägaren ses som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer försäljningen av Aktier i IPC att ses som
en avyttring från ett svenskt skatteperspektiv,
Då försäljningen kommer att bedömas som en avyttring kommer skillnaden mellan försäljningspriset för aktierna
och omkostnadsbeloppet att utgöra en kapitalvinst eller kapitalförlust för aktieägaren som beskattas som
inkomst av kapital. Kapitalvinster på noterade aktier beskattas med en skattesats om 30 %.
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Om försäljningen av aktierna i stället innebär att aktieägaren gör en kapitalförlust kommer aktieägaren ha
möjlighet att kvitta och göra avdrag för kapitalförlusten. Huvudregeln är att en kapitalförlust får dras av med
70 %. Full kvittning kan medges exv. mot marknadsnoterade värdepapper.
Omkostnadsbeloppet motsvarar det pris som aktieägaren har betalat för de sålda aktierna. Observera att om
aktieägaren har förvärvat aktier i IPC vid flera tillfällen så ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på aktierna
beräknas och anges som omkostnadsbelopp vid försäljningen. Det genomsnittliga beloppet per aktie räknas fram
genom att aktieägaren räknar ihop summan av sina totala anskaffningsutgifter inklusive courtage och delar det
framräknade beloppet med det totala antalet aktier som aktieägaren ägde innan försäljningen. Det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie ska därefter multipliceras med antalet sålda aktier.
Det bör noteras att det finns en alternativregel, den s.k. ”Schablonregeln”, som kan användas för att fastställa
omkostnadsbeloppet på aktierna. Denna metod innebär att aktieägaren använder 20 % av försäljningspriset som
omkostnadsbelopp för de sålda aktierna. Schablonregeln kan vara rekommenderad för det fall
omkostnadsbeloppet är lägre än 20 % av försäljningspriset på aktierna.
Försäljningen av aktierna ska redovisas på bilaga K4 som skickas in tillsammans med aktieägarens
inkomstdeklaration.
Om aktieägaren har aktierna placerade på ett investeringssparkonto (ISK) kommer inte någon skatt att tas ut vid
en vinst från försäljningen. Aktieägaren betalar i stället en årlig skatt på kapitalunderlaget på ISK-kontot som
baseras på det sammanlagda värdet av tillgångar på ISK-kontot. Kapitalunderlaget motsvarar tillgångarna på
kontot vid ingången av varje kvartal tillsammans med summan av alla insättningar på kontot. Schablonintäkten
är 1,25 % av kapitalunderlaget. Procentsatsen är statslåneräntan den 30 november föregående år plus 1 %, men
den kan aldrig bli lägre än 1,25 %. För inkomståret 2022 uppgår schablonintäkten till 1,25 %. På schablonintäkten
betalar aktieägaren 30 % skatt. Det innebär att skatten blir 0,375 % av värdet på aktieägarens kapitalunderlag.
Om aktieägaren äger aktierna genom ett ISK-konto kommer inte heller någon bilaga K4 behöva lämnas in
avseende försäljningen.
Innehållande av kanadensisk källskatt
Det försäljningspris som betalas till aktieägare som anses vara begränsat skattskyldiga i Kanada eller som betalas
till aktieägare som (direkt eller indirekt) äger aktier genom Euroclear Sweden kommer vara föremål för
innehållen källskatt i enlighet med bestämmelserna i den kanadensiska skattelagstiftningen, The Canadian Tax
Act. Genom dess bestämmelser kommer den del av försäljningspriset på aktierna som från kanadensiskt
skatteperspektiv anses utgöra utdelning, s.k. deemed dividends, att utgöra underlag för kanadensisk källskatt till
en skattesats om 25 %.
Om källskatt innehålls på försäljningspriset i enlighet med de kanadensiska reglerna kommer aktieägaren ha
möjlighet att yrka avräkning för utländsk skatt genom sin inkomstdeklaration för den källskatt som har
innehållits. Aktieägaren har då rätt att yrka avräkning för ett belopp motsvarande den svenska skatt som tas ut
på den utländska inkomsten. Om den utländska källskatten överstiger det beloppet kan den överskjutande
källskatt som inte avräknats sparas och nyttjas under de 5 kommande åren. Om Skatteverket skulle neka
aktieägaren avräkning för utländsk källskatt så har aktieägaren alternativet att i stället yrka avdrag för skatten
alternativt yrka att omkostnadsbeloppet för aktierna ska ökas med den källskatt som har betalats för att den
kanadensiska källskatten ska tas i beaktande.
Det bör noteras att i enlighet med svensk rätt kan en aktieägare inte yrka avräkning för utländsk skatt för en
procentsats som överstiger den källskatt som får innehållas i enlighet med dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och den andra staten. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kanada får skatt till
en procentsats om 15 % innehållas i Kanada. Då källskatt kommer att innehållas till en procentsats om 25 % på
försäljningspriset så kan aktieägaren enbart få avräkning motsvarande en procentsats om 15 % genom sin
svenska inkomstdeklaration. För att erhålla den överskjutande delen av källskatten som har innehållits kommer
aktieägaren behöva ansöka om en återbetalning av kanadensisk källskatt hos skattemyndigheten i Kanada,
Canada Revenue Agency (”CRA”).
I teorin har aktieägaren den legala möjligheten att ansöka om en återbetalning av det överskjutna kanadensiska
källskatten i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kanada. För att ansöka om
återbetalning behöver aktieägaren upprätta och skicka in en ansökan om återbetalning av skatt (Form NR7-R
"Application for a Refund of Part XIII Tax Withheld") till CRA tillsammans med bilagor i form av en
signerad/verifierad affidavit, certifikat eller liknande intyg som bekräftar den källskatt som har innehållits i
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Kanada på försäljningspriset. Det kan dock inte garanteras att den dokumentation som behöver inkluderas
tillsammans med ansökan kan tas fram för aktieägaren. Det kan inte heller garanteras att de kanadensiska
skattemyndigheterna kommer att godta ansökan om återbetalning av skatt. Därutöver bör det i sammanhanget
noteras att aktieägaren får stå för kostnaderna hänförliga till processen med att återfå den överskjutande skatten
från de kanadensiska skattemyndigheterna på egen hand.
Givet att en del av försäljningspriset genom erbjudandet kommer att beskattas som deemed dividends, som
kommer att resultera i kanadensisk källskatt, rekommenderas Aktieägare att rådgöra med sina privata
skatterådgivare gällande möjligheten att sälja Aktierna på den öppna marknaden som ett alternativ till att sälja
aktierna genom erbjudandet.
Privatperson bosatt i Sverige som äger aktier i IPC via aktiebolag
Om Aktieägaren behåller sina aktier och inte accepterar återköpserbjudandet från Bolaget
Inga skattekonsekvenser kommer att uppstå om aktieägaren väljer att behålla sina aktier i bolaget.
Om aktieägaren säljer Aktierna på marknaden
För aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 20,6 % sedan 1 januari
2021.
Beräkningen av en kapitalförlust respektive kapitalvinst sker utifrån skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och
försäljningspriset. Avdrag för avdragsgilla kapitalförluster på aktier medges endast mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier.
Kapitalförluster på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får rullas vidare och dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tid. Notera att särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa
juridiska personer, exempelvis värdepappersfonder, specialfonder och investmentföretag.
Notera att ingen källskatt kommer att innehållas på försäljningspriset som betalas till aktieägaren om Aktierna
säljs på en öppen marknad som t.ex. Nasdaq Stockholm.
Om Aktieägaren säljer sina Aktier genom erbjudandet från IPC
För aktieägare som äger Aktier i IPC (direkt eller via aktiebolag) genom Euroclear Sweden kommer den del av
försäljningspriset på aktierna som anses utgöra utdelning, s.k. deemed dividends, att minskas med ett belopp
som motsvarar 25% i enlighet med kanadensiska skatteregler för källskatt.
Om aktieägaren är obegränsat skattskyldig i Sverige och äger sina aktier indirekt via ett obegränsat skattskyldigt
svenskt aktiebolag, kommer återköpet av aktier att behandlas som en försäljning ur ett svenskt skatteperspektiv.
Beräkningen av en kapitalförlust respektive kapitalvinst sker utifrån skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och
försäljningspriset. Avdrag för avdragsgilla kapitalförluster på aktier medges endast mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier.
Kapitalförluster på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får rullas vidare och dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tid. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska
person, exempelvis värdepappersfonder, specialfonder och investmentföretag.
Innehållande av kanadensisk källskatt
Det försäljningspris som betalas till aktieägare som anses vara begränsat skattskyldiga i Kanada eller som betalas
till aktieägare som (direkt eller indirekt) äger aktier genom Euroclear Sweden kommer vara föremål för
innehållen källskatt i enlighet med bestämmelserna i den kanadensiska skattelagstiftningen, The Canadian Tax
Act. Genom dess bestämmelser kommer den del av försäljningspriset på aktierna som från kanadensiskt
skatteperspektiv anses utgöra utdelning, s.k. deemed dividends, att utgöra underlag för kanadensisk källskatt till
en skattesats om 25 %.
En aktieägare som är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer ha möjlighet att begära avräkning av källskatt
som innehållits med stöd i aktuellt dubbelbeskattningsavtal. För att kunna begära avräkning krävs det att de
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allmänna förutsättningarna är uppfyllda, exempelvis måste bolaget vara obegränsat skattskyldig i Sverige,
inkomsten måste vara föremål för beskattning enligt Inkomstskattelagen i Sverige, inkomsten måste vara föremål
för beskattning i den utländska staten och skatten måste vara betald och anses slutgiltig. För att kunna begära
avräkning krävs det att den obegränsat skattskyldige i Sverige har ett tillräckligt stort spärrbelopp. Avräkningen
begärs i anslutning till inlämnandet av inkomstdeklarationen.
Det bör noteras att i enlighet med svensk rätt så kan en aktieägare inte yrka avräkning för utländsk skatt för en
procentsats som överstiger den källskatt som får innehållas i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan
Sverige och den andra staten. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kanada får skatt till
en procentsats om 15 % innehållas på kapitalinkomster i Kanada. Då källskatt kommer att innehållas till en
procentsats om 25 % på försäljningspriset så kan aktieägaren enbart få avräkning motsvarande en procentsats
om 15 % genom sin svenska inkomstdeklaration. För att erhålla den överskjutande delen av källskatten som har
innehållits kommer aktieägaren behöva ansöka om en återbetalning av kanadensisk källskatt hos
skattemyndigheten i Kanada, Canada Revenue Agency (”CRA”).
I teorin har aktieägaren den legala möjligheten att ansöka om en återbetalning av det överskjutna kanadensiska
källskatten i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kanada. För att ansöka om
återbetalning behöver aktieägaren upprätta och skicka in en ansökan om återbetalning av skatt (Form NR7-R
"Application for a Refund of Part XIII Tax Withheld") till CRA tillsammans med bilagor i form av en
signerad/verifierad affidavit, certifikat eller liknande intyg som bekräftar den källskatt som har innehållits i
Kanada på försäljningspriset. Det kan dock inte garanteras att den dokumentation som behöver inkluderas
tillsammans med ansökan kan tas fram för aktieägaren. Det kan inte heller garanteras att de kanadensiska
skattemyndigheterna kommer att godta ansökan om återbetalning av skatt. Därutöver bör det i sammanhanget
noteras att aktieägaren får stå för kostnaderna hänförliga till processen med att återfå den överskjutande skatten
från de kanadensiska skattemyndigheterna på egen hand.
Givet att en del av försäljningspriset genom erbjudandet kommer att beskattas som deemed dividends, som
kommer att resultera i kanadensisk källskatt, rekommenderas Aktieägare att rådgöra med sina privata
skatterådgivare gällande möjligheten att sälja Aktierna på den öppna marknaden som ett alternativ till att sälja
aktierna genom erbjudandet.
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Vanliga frågor
→

Måste jag acceptera Erbjudandet? Vad händer i det fall jag inte gör något överhuvudtaget?
Nej du måste inte acceptera Erbjudandet. Ingenting händer med dina Aktier om du inte gör ett aktivt val, du har kvar dina
aktier på ditt VP-konto eller depå.

→

Kan jag acceptera att sälja mina Aktier på flera olika prisnivåer?
Ja, det går utmärkt att lämna flera bud så länge du har innehav av Aktier som täcker de olika buden vid accepttillfället. Dvs.
om du till exempel äger totalt 10 000 Aktier kan du acceptera att sälja 5 000 Aktier till ett pris och 5 000 Aktier till ett annat.

→

Kan jag återkalla min accept?
Ja, direktregistrerade aktieägares accept kan återkallas innan klockan 17.00 CET den 20 juni 2022 genom skriftligt
meddelande till Aktieinvest. Om du lämnat accept via en förvaltare måste återkallning av accept ske enligt dennes
anvisningar, kontakta din förvaltare för att få ytterligare information om hur och när detta måste ske.

→

Vad innebär det att källskatt (s.k. withholding tax) kommer att vara applicerbart på vederlaget?
En del av vederlaget anses utgöra en utdelning i Kanada varför kanadensisk källskatt om 25 % kommer att innehållas på
denna del av vederlaget innan vederlaget utbetalas. På grund av tekniska och legala förutsättningar i detta fall gäller detta
samtliga accepter och bud som hanteras genom Euroclear oavsett vilket skatteland man tillhör.
Se särskilt avsnitt Skatteinformation för detaljerad information och rådfråga en privat skatterådgivare för att fatta ett
informerat beslut om accept i Erbjudandet.

→

Hur vet jag vilket pris mina Aktier förvärvats till?
Efter avslutad erbjudandeperiod kommer Bolaget att fastställa och offentliggöra Återköpspriset i kanadensiska dollar. För att
vederlaget ska kunna utbetalas till aktieägare i Euroclear så kommer en växling att ske till svenska kronor. De aktieägare som
har fått Aktier sålda i Erbjudandet kommer därefter att erhålla en avräkningsnota som utvisar antal sålda aktier, innehållen
kanadensisk källskatt samt växelkursen avseende konvertering av CAD till SEK. Se Erbjudandehandlingen för vidare detaljer
om hur Återköpspris fastställs av Bolaget.

→

Om Bolaget inte förvärvar några av mina Aktier eller bara en del av mina Aktier, vad händer då?
De Aktier som efter avslutad Erbjudandeperiod i Kanada inte förvärvats av Bolaget kommer att returneras till det konto du
förvarade dem på ursprungligen.

→

Jag har mina Aktier registrerade i Kanada, hur gör jag då?
Om du har ditt innehav registrerat i Kanada så måste du vända dig till den bank eller förvaltare som du har innehavet
registrerat hos och delta i Erbjudandet enligt deras instruktioner. Notera att de kanadensiska villkoren och datumen för
Erbjudandet skiljer sig från de svenska.

→

Var kan jag få mer information om Erbjudandet och ta del av Erbjudandehandlingen?
Dokument rörande Erbjudandet finns tillgängliga på www.aktieinvest.se. Det går även att skicka e-post eller ringa till
Aktieinvest (emittentservice@aktieinvest.se respektive +46 (0)8 5065 1795) vid frågor.
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