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Aktieinnehav på avstämningsdagen  
1 000 aktier 

Aktieuppdelning 5:1 
1 000 * 5 = 5 000 

Totalt innehav efter aktieuppdelning 
5 000 aktier 

 

Information om aktieuppdelning (split) 
 
Railcare Group AB (publ) – nedan kallat Railcare – genomför en uppdelning av aktier enligt villkor 
5:1. Planerad första handelsdag för de nya aktierna är den 5 oktober 2017. 
 

Inledning  
För att Railcare ska få ett ändamålsenligt antal aktier beslutades på extra bolagsstämma i Railcare den 25 
september 2017 om en uppdelning av aktier enligt villkor 5:1, vilket innebär att en (1) aktie delas till fem (5) 
aktier. Planerad sista dag för handel i Railcares aktie, med nuvarande ISIN-kod, på AktieTorget är den 4 oktober 
2017. Planerad första dag för handel i Railcares aktie, med ny ISIN-kod, är den 5 oktober 2017. Planerad 
avstämningsdag för aktieuppdelningen har fastställts till den 6 oktober 2017. Planerad första dag för handel i 
Railcares aktie efter aktieuppdelningen är den 9 oktober 2017. VP-avier om den genomförda 
aktieuppdelningen är beräknade att skickas ut till aktieägarna i början av oktober 2017. Inga åtgärder behöver 
vidtas från aktieägare. 
 
Beskrivning av aktieuppdelningen 
På extra bolagsstämma den 25 september 2017 togs beslut om en uppdelning av aktier enligt villkor 5:1. Detta 
innebär att en (1) aktie i Railcare, med kvotvärde om 2,05 SEK, kommer att delas upp till fem (5) aktier med 
kvotvärde 0,41 SEK. Efter uppdelningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 8 979 797,45 SEK och 
fördelas på 21 901 945 aktier.  
 
Illustrerande exempel 
En innehavare av 1 000 aktier kommer efter aktieuppdelningen att inneha 5 000 aktier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planerad tidsplan för uppdelningen 

• 4 oktober 2017 – Sista dag för handel med gammal aktie med gammal ISIN-kod. 

• 5 oktober 2017 – Första dag för handel för ny aktie med ny ISIN-kod.  

• 6 oktober 2017 – Avstämningsdag för aktieuppdelning. 

• 9 oktober 2017 – Gamla aktier ersätts av nya aktier. 
 
Effekter av aktieuppdelningen 
Aktieuppdelningen kommer att resultera i ett högre antal aktier samtidigt som aktiens kvotvärde justeras. Det 
totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter aktieuppdelningen, dvs. aktieägarens andel i bolagets 
aktiekapital, blir oförändrad. Bortsett från att aktiens kvotvärde ändras, kommer varje ny uppdelad aktie att 
inneha samma rättigheter som existerande aktier. 


