
Motion till Dala Energi AB 
årsstämma 2021 
Förslag om byte av handelsplats för bolagets aktie 

Antap Capital AB, ett dotterbolag i Mellby Gård-gruppen, föreslår stämman att besluta att flytta 
handeln med Dala Energis aktie från Pepins till Nasdaq First North Premier eller annan likvärdig 
handelsplats. 

Motivering till förslaget 
Efter ägarspridningen 2020 har Dala Energi nått en god ägarbas med totalt ca 4300 aktieägare. 
Fortfarande är dock många tidigare aktieägare obekanta med Pepins som handelsplats. Vidare är 
courtaget vid köp eller försäljning av aktier 1 %, vilket är en hög transaktionsavgift. Båda dessa faktorer 
hämmar omsättningen i bolagets aktie, vilket i sin tur även påverkar bolagets värdering negativt. Vår 
uppfattning är att dagens aktiekurs (15 mars; 31 SEK) inte återspeglar Dala Energis verkliga värde. 
Rabatten är betydande och detta är en olägenhet för aktieägare som önskar sälja aktier. 

Den låga värderingen försvårar också allvarligt Dala Energis möjligheter att växa genom förvärv av t ex 
regionala elnät, eftersom förvärven blir dyrare om man betalar med en 
”undervärderad valuta” – d v s den egna aktien.  

Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North kommer bolaget attrahera en bredare grupp 
investerare, inklusive institutioner, och även möjliggöra ägande via Investeringssparkonto (ISK). Dagens 
aktieägare i Dala Energi kommer enkelt att kunna köpa mer aktier eller sälja aktier genom sin vanliga 
bank, och till en avsevärt lägre avgift. Alla bankdagar i veckan. Sammantaget kommer detta rimligen 
främja omsättningen i aktien, förbättra stabiliteten i prissättningen och i slutändan leda till en korrekt 
värdering av bolaget.  

En korrekt värdering av aktien är det bästa skyddet för Dala Energis fortsatta oberoende. 
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Styrelsens rekommendation till årsstämman med anledning av punkt 14 på dagordningen. 
Förslag till beslut från aktieägaren Antap Capital AB att besluta att flytta handeln med Dala Energis aktie 
från Pepins till Nasdaq First North Premier eller annan likvärdig handelsplats. 

Styrelsens rekommendation till stämman är att rösta ja till förslaget. Styrelsens samlade bedömning, är 
att en flytt av handeln till en MTF-plattform med mer kontinuerlig handel sammantaget är positivt för 
aktieägarna och skapar större möjligheter för bolaget att söka tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och 
verka för regional samverkan och/eller strukturutveckling.  

En kontinuerlig handel med aktien innebär att aktien blir marknadsnoterad ur ett skatterättsligt 
perspektiv samtidigt som det för fysiska personer blir möjligt att placera sitt ägande via 
investeringsparkonto (ISK). ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att man betalar 
en viss %-sats i skatt per år. %-satsen är baserad på kontots värde i stället för på de vinster man gör, som 
för en aktiedepå. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den 30 november året 
före beskattningsåret + 1 % (-0,09% år 2020). Det finns dock en lägre gräns på 1,25 % som man behöver 
ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus 1 % blir lägre än 1,25 % tillsammans kommer schablonintäkten 
automatiskt att höjas till 1,25 %. 

En flytt av aktien skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi skall vara en folkaktie i vår bygd där 
handel kan ske via normala aktiehandelskanaler för noterade aktier.  

En korrekt marknadsvärdering av Dala Energi aktien borgar för Dala Energis fortsatta oberoende men 
med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare.  

Styrelsen anser att likvärdig handelsplats avser en marknadsnotering av aktien på en MTF-plattform med 
mer kontinuerlig handel som uppnår syftet med en flytt av Dala Energi aktien. 
____________ 
Leksand i maj 2021 
Dala Energi AB (publ) 
Styrelsen 
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