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LÖSNINGSFÖRSLAG DEL 2

2016–11-04

Uppgift 1
a) Kapitalrationalisering eller kapitalbehovsminskning är önskvärt eller ibland ett krav när det
råder kapitalbrist och kapitalanskaffning är svår. Minska lager, snabbare betalning från
kunder och försöka dra ner på utbetalningar är några exempel. Vilka fler sätt finns det att
minska kapitalbehovet? Ange minst två exempel.
(1 p)
Lösningsförslag: A/E/H sid. 51-54.

b) Ett bolag genomför en nyemission vilket kommer att tillföra bolaget nytt friskt kapital.
Istället för att finansiera med skulder finansieras nu verksamheten med eget kapital. En
fondemission däremot tillför inget nytt kapital. Vilka syften kan det finnas för att
genomföra en fondemission? Ange minst två syften.
(1 p)
Lösningsförslag: A/E/H sid 101.

Uppgift 2
a)

En aktieägare äger 100 aktier i ett börsnoterat bolag. Kursen före emissionen är 220 kr.
Bolaget genomför nu en nyemission, 1:4. Emissionskursen är 180 kr. Beräkna både
börskursen efter emissionen och teckningsrättens värde.
(2 p)

Lösningsförslag:
4

*

220 kr

=

880

1

*

180 kr

=

180

5

*

X

= 1 060

X=212 kr 1060/5=212

Svar: Börskurs efter NE blir 212 kr.

Alternativt: Aktiens värde efter: 4 * 220+ 1 * 180) / (4+1) = 212
4 Tr+180=212
4 Tr=212-180
b)

4 Tr = 32

1 Tr = 8 kr

Svar: Teckningsrättens värde blir 8 kr.

Hur mycket kapital tillförs bolaget om antalet aktier före emissionen är 80 000 aktier och
nyemissionen tecknas fullt ut?
(1 p)

Lösningsförslag:
80 000/4*1*180 = 15 000 * 180 = 3 600 000 kr.
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Uppgift 3
Vid lån av pengar i t.ex. bank är det några saker som av stor betydelse. En viktig sak är
amorteringen. Under hur lång tid lånet ska löpa och när amorteringen ska ske. Ange två
ytterligare faktorer av särskilt intresse vid lån. (1 p)
Lösningsförslag

A/E/H sid. 118.

Uppgift 4
Vilka är de väsentligaste skillnaderna mellan eget och främmande kapital? Det brukar talas om
fyra skillnader. (1 p)
Lösningsförslag: A/E/H sid. 66f.

Uppgift 5
Fastighetsrenting används som beteckning på leasing (hyra) av fastigheter. Företag kan sälja
sina fastigheter för sedan hyra dessa. Vad är meningen och fördelen med detta förfarande? (1p)
Lösningsförslag: A/E/H sid 159.

Uppgift 6
Många banker kräver för lån ett borgensåtagande från aktiebolagets ägare. Varför strider detta
mot aktiebolagets grundläggande idé? (1p)
Lösningsförslag: A/E/H sid 114.

Uppgift 7
Redogör kortfattat för begreppet ”hypotek”. (1 p)
Lösningsförslag: A/E/H sid 113.
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