
 
 

 

 

Pressmeddelande 

Stockholm, den 27 april 2011 

 

Aktieägarna i 

RusForest AB (publ) 
kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2011 klockan 10:00  

i 7A Konferens på Strandvägen 7A, Stockholm 
 

Anmälan m m 
För att äga rätt att deltaga vid årsstämman ska aktieägare 

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2011, 

dels  senast klockan 16:00 den 20 maj 2011 anmäla sig hos bolaget för deltagande på 

årsstämman under adress RusForest AB, att: Mia O’Connor, Hovslagargatan 5, 

111 48 Stockholm eller per fax +46 8 545 015 54 eller via e-post 

agm@rusforest.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, 

aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, 

samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i 

förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, 

registreringsbevis eller motsvarande. 

 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller 

enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, genom förvaltarens 

försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan 

inregistrering ska vara verkställd den 20 maj 2011, och bör därför begäras hos förvaltaren i 

god tid före nämnda dag. 

 

Ombud m m 
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt 

för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av 

registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och 

registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara 

längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt 

registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven 

adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.rusforest.com samt 

kommer att skickas till aktieägare som begär det. 

 

Rätt att begära upplysningar 
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § 

aktiebolagslagen. 

 

Antal aktier och röster 
I bolaget finns totalt 65.522.520 aktier och röster per dagen för denna kallelse. 
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Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Godkännande av dagordningen; 

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse; 

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen (se nedan); 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören; 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 

revisorssuppleanter (se nedan); 

12. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode (se nedan); 

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (se nedan); 

14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande att 11 § 

ändras (se nedan); 

15. Stämmans avslutande. 

Styrelsens förslag till beslut 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen (ärende 9) 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 

 
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande att 11 § 
ändras (ärende 14) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen varigenom 

11 § ändras så att tidsangivelsen för sista dag för anmälan till bolagsstämman tas bort. 

Valberedningens förslag till beslut 

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt 
revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av 
styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (ärende 11, 12 och 13) 

Valberedningen bestående av Anders F. Börjesson, Vostok Nafta, ordförande, Leif 

Törnvall, Alecta, samt RusForests styrelseordförande Sven Hirdman har avgivit följande 

förslag till beslut: 

- Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter (ärende 11). 

- Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 11). 

- Arvode till envar av de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 

150.000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 300.000. Arvode 

till de av styrelsen inrättade revisionsutskottet och operativa utskottet, bestående av upp 

till tre styrelseledamöter vardera, ska utgå med 100.000 kronor till utskottsordföranden 

och med 75.000 kronor vardera till övriga utskottsmedlemmar. Valberedningen 

bedömer att bolaget efter senaste årets expansion och genomförda förvärv är i behov av 

förstärkning ifråga om bl.a. operationell och finansiell planering och noterar att de 

föreslagna styrelseledamöterna besitter kompetens som därvid skulle kunna komma 

bolaget till gagn även utanför ramen av det ordinarie styrelse- och utskottsarbetet. 
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Valberedningen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid behov anlita en eller 

flera styrelseledamöter för förstärkning av bolagets ledning mot ett fast arvode om 

10.000 kr per person och dag (ärende 12). 

- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning 

(ärende 12). 

- Omval av Franz Bergstrand, Per Brilioth och Jerker Karlsson samt nyval av Kenneth 

Eriksson och Camilla Öberg som styrelseledamöter. Kenneth Eriksson föreslås som 

styrelsens ordförande. Till revisionsutskottet föreslås Camilla Öberg (ordförande), 

Kenneth Eriksson och Per Brilioth. Till operativa utskottet föreslås Kenneth Eriksson 

(ordförande), Franz Bergstrand och Jerker Karlsson. Utskottens sammansättning ska 

kunna ändras efter styrelsens beslut (ärende 13). 

Sven Hirdman, Torbjörn Gunnarsson och Johan Unger har avböjt omval. Avgående 

styrelseordförande Sven Hirdman kommer dock att fortsätta företräda bolaget enligt 

uppdragsavtal och med titeln hedersordförande (Honorary Chairman). 

Nedan följer en kort presentation av de ledamöter som föreslås till nyval: 

Kenneth Eriksson är maskiningenjör och har 40 års erfarenhet från skogsindustrin. Från 

1994 och fram till sin pension 2010 var Kenneth Eriksson anställd inom SCA, bland annat 

som COO för SCA (2008-2010), VD för SCA Forest Products (2000-2008), VD för SCA 

Graphic Paper (1997-1999) och som VD för SCA Graphic Sundsvall (1994-1996). Mellan 

1984 och 1993 arbetade Kenneth Eriksson på Sunds Defibrator AB, först som vice VD 

(1984-1986) och sedan som VD (1986-1993). Dessförinnan arbetade han bland annat som 

projektledare på SCA Östrand Kraft (1979-1983), som konsult/ägare på Speab (1978-

1979), som projektingenjör på MoDo Chemetics (1973-1979) samt som formgivare på 

MoDo Mekan AB (1971-1972). 

Camilla Öberg är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Camilla 

Öberg har varit anställd på IT-bolaget Logica sedan 2006 och har varit CFO för Logica 

Sweden AB sedan 2007. Mellan 1998 och 2006 var hon anställd på WM-data, där hon 

bland annat arbetade som chef för IR och Group Treasury. Hon arbetade även som 

finanschef för ett av WM-datas dotterbolag och som business controller för ett av fyra 

affärsområden. Under sina första två år på WM-data arbetade hon som CFO för 

Företagsservice. Innan Camilla Öberg började på WM-data arbetade hon bland annat som 

CFO på Integro AB, som finanschef på Lexicon samt inom redovisning och extern 

rapportering på SEB. 

Särskilda majoritetskrav 

Beslut att godkänna förslaget enligt punkten 14 är giltigt endast om de har biträtts av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 

företrädda vid årsstämman. 

_____________ 

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt förslagen enligt punkterna 11-14 

ovan kommer från och med den 5 maj 2011 att hållas tillgängligt hos bolaget, 

Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm och på bolagets hemsida www.rusforest.com samt 

tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.  

 

_____________ 

Stockholm i april 2011 

RusForest AB (publ) 
Styrelsen 
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För ytterligare information var vänlig kontakta: 

Martin Hermansson, VD, telefon: +7 903 015 64 65, +7 985 921 92 32 

eller 

Erik Löfgren, External Relations, telefon: +46 705 45 34 20 

 

Om RusForest AB (publ) 

RusForest är ett skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien samt Archangelskregionen i 
Ryssland. RusForest förfogar över omkring 2 miljoner m

3
 årliga avverkningsrätter genom 

långfristiga skogsarrenden, och utnyttjar dessa resurser för att tillverka en rad olika sågade 
trävaror. Östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk medan 
Archangelskregionen, i nordvästra Ryssland, har ett högkvalitativt gran- och tallbestånd liknande 
det som återfinns i norra Sverige. 

RusForests målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och 
sågverksbolag i Ryssland med en årlig avverkning om 1,8–2,0 miljoner m

3
 och en årlig 

sågproduktion om 550 000–600 000 m
3
 under de kommande fyra åren.  

 
 
RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com  
RusForest ABs Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB 

http://www.rusforest.com/

