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Utbetalning konvertibelränta 

Den 10 februari 2020 sker årets ränteutbetalning från AFRY till deltagarna i 2016, 2017, 2018 

och 2019 års konvertibelprogram. Räntan kommer att sättas in på det kontonummer som är 

kopplat till det VP konto eller den depå där dina konvertibler finns registrerade. 

Om du har finansierat dina konvertibler med lån från Handelsbanken ska du också betala 

låneräntan för detta den 10 februari 2020. Räntebetalningen för ditt lån kommer att dras från 

samma konto som ränteinbetalningen från AFRY sätts in på. Eftersom AFRY måste dra av 30 

% avseende kapitalskatt från sin konvertibelränteutbetalning måste du själv sätta in 

mellanskillnaden mellan konvertibelräntan och räntebeloppet för ditt lån på ditt konto. När du 

sedan deklarerar dina räntekostnader för 2020 kommer du att få en skattereduktion för din 

räntekostnad. Du kan också begära skattejämkning och därigenom få skattereduktion. 

Handelsbanken kommer automatiskt att dra låneräntan från det konto som är anslutet till 

lånet/lånen, men du måste själv se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot senast dagen 

innan den 10 februari 2020.  

Här följer ett räkneexempel för en person som tecknat konvertibler för 900 000 kr och 

finansierat det med lån i Handelsbanken. 

 

2016 års konvertibelprogram (ÅF KV 7B) 

Ränteutbetalning från AFRY: 

900 000 x 1,54 % x (360 dagar/360 dagar) 13 860 kr 

Avgår 30 % i Kapitalskatt: 30 % x 13 860 kr = - 4158 kr 

Summa insättning på ditt bankkonto: 9 702 kr 

 

Räntebetalning till Handelsbanken: 

900 000 x 1,65 % x (360 dagar/360 dagar) 14 850 kr 

Skillnad som du behöver sätta in på ditt konto för 2016 års program är 5 148 kr (14 850 kr – 

9 702 kr) 

 

2017 års konvertibelprogram (ÅF KV 8B) 

Ränteutbetalning från AFRY: 

900 000 x 1,23 % x (360 dagar/360 dagar) 11 070 kr 

Avgår 30 % i Kapitalskatt: 30 % x 11 070 kr = - 3 321 kr 

Summa insättning på ditt bankkonto: 7 749 kr  

 

Räntebetalning till Handelsbanken: 

900 000 x 1,70 % x (360 dagar/360 dagar) 15 300 kr 

Skillnad som du behöver sätta in på ditt konto för 2017 års program är 7 551 kr (15 300 kr –    

7 749 kr)  



 

2018 års konvertibelprogram (ÅF KV 9B) 

Ränteutbetalning från AFRY: 

900 000 x 0,96 % x (360 dagar/360 dagar) 8 640 kr 

Avgår 30 % i Kapitalskatt: 30 % x 8 640 kr = - 2 592 kr 

Summa insättning på ditt bankkonto: 6 048 kr  

 

Räntebetalning till Handelsbanken: 

900 000 x 1,70 % x (360 dagar/360 dagar) 15 300 kr 

Skillnad som du behöver sätta in på ditt konto för 2018 års program är 9 252 kr (15 300 kr- 

6 048 kr)  

 

2019 års konvertibelprogram (ÅF KV 10B) 

Ränteutbetalning från AFRY: 

900 000 x 1,65 % x (174 dagar/360 dagar) 7 177,50 kr 

Avgår 30% i Kapitalskatt: 30 % x 7 177,50 kr = - 2 153,25 kr 

Summa insättning på ditt bankkonto: 5 024,25 kr 

 

Räntebetalning till Handelsbanken: 

900 000 x 1,70 % x (174 dagar/360 dagar) 7 395 kr 

Skillnad som du behöver sätta in på ditt konto för 2019 års program är 2 370,75 kr (7 395 kr- 

5 024,25 kr)  

 

OBS! Om du deltager i samtliga program skall således följande belopp finnas på ditt bankkonto 

per 2020-02-10: 24 321,75 kr (5 148+7 551+9 252+2 370,75 kr)  

 

Handelsbanken har skickat ut en låneavisering där det framgår hur mycket ränta du ska betala 

och från vilket kontonummer pengarna kommer att dras. Avin har gått ut elektroniskt till de 

som har anslutit sig till Handelsbankens internetbank, övriga får avin hemskickad i 

pappersform.  

 

Har du frågor som rör ditt banklån, kontonummer, betalningsinstruktion för betalningar från 

utlandet el dyl kontaktar du Handelsbanken Arenastaden på telefonnummer 08-674 19 30 

alternativt af@handelsbanken.se.  

 

Har du frågor som rör AFRYs konvertibelprogram kan du kontakta: Cecilia Karlsen, 

cecilia.karlsen@afry.com, 010-505 20 91. 

 

 

Till dig som inte har skattehemvist i Sverige  

Euroclear som administrerar konvertiblerna drar inte preliminärskatt på 30 % för de 

konvertibelinnehavare som inte har skattehemvist i Sverige. 
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