
 

 

Aktieägarna i 

RusForest AB (publ) 
kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 februari 2013 klockan 10.00 

hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm 

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

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 januari 2013 

(avstämningsdag lördagen den 26 januari 2013), 

dels  senast den 28 januari 2013 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid bolagsstämman 

till adress RusForest AB (publ), att: Mia O’Connor, Hovslagargatan 5, 111 48 

Stockholm, per fax +46 8 545 015 54 eller via e-post egm@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 bank eller värdepappersinstitut, 

måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt 

låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska 

vara verkställd den 25 januari 2013, 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 är 

giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i 

fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara 

äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före 

bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt 

finns att hämta på www.rusforest.com. 

 

Rätt att begära upplysningar 
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.  

 

Antal aktier och röster 
Per dagen för denna kallelse finns totalt 479.038.470 aktier och röster i bolaget. 

 

Förslag till dagordning 
1. Bolagsstämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Godkännande av dagordningen; 

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

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Beslut om: 



 

 

(a) ändring av 4 § i bolagsordningen, 

(b) minskning av aktiekapitalet, 

(c) ändring av 4 och 5 §§ i bolagsordningen, 

(d) nyemission av aktier genom kvittning, 

(e) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, 

(f) riktad nyemission av aktier, 

(g) emissionsbemyndigande, 

(h) ändring av 5 § i bolagsordningen, 

(i) sammanläggning av aktier, och 

(j) val av styrelseledamöter; 

8. Bolagsstämmans avslutande. 

 

Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut om (a) ändring av 4 § i 
bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ändring av 4 och 5 § i 
bolagsordningen, (d) nyemission av aktier genom kvittning (e) nyemission 
av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, (f) riktad nyemission av aktier, 
(g) emissionsbemyndigande, (h) ändring av 5 § i bolagsordningen och (i) 
sammanläggning av aktier samt (j) förslag till val av styrelseledamöter. 
 

Samtliga förslag enligt punkt 7 är villkorade av giltiga beslut (avseende bland annat bifall 

av nedskrivning av nominellt belopp och upplupen ränta) vid det fordringshavarmöte som 

bolaget avser sammankalla till den 25 januari 2013 (”Fordringshavarmötet”). Se vidare det 

pressmeddelande som publicerades av bolaget den 12 december 2012. 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 4 § i bolagsordningen 
(punkt 7 (a)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkten 7 (b). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av 4 § i bolagsordningen 

varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 200.000.000 kronor och 

högst 800.000.000 kronor till lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor. 

 

Bakgrunden till ändringen är för att möjliggöra den i punkt 7 (b) föreslagna minskningen 

av aktiekapitalet. 

 

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 7 (b)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkten 7 (a). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 

474.248.085,30 kronor för täckning av förlust. Minskningen ska genomföras utan 

indragning av aktier. 

 

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 4.790.384,70 

kronor fördelat på totalt 479.038.470 aktier. 

 

Det ska noteras att minskningen av aktiekapitalet inte kommer att kräva tillstånd från 

Bolagsverket eftersom den genomförs för förlusttäckning. 



 

 

 

Bakgrunden till minskningen är att möjliggöra de emissioner som styrelsen föreslår 

bolagsstämman att besluta om under punkterna 7 (d)-(f). 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 4 och 5 § i bolagsordningen 
(punkt 7 (c)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkten 7 (d) eller styrelsens förslag under punkterna 7 (e) och (f). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av 4 § i bolagsordningen 

varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 4.000.000 kronor och högst 

16.000.000 kronor till lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor. Styrelsen 

föreslår även att bolagsstämman beslutar om ändring av 5 § i bolagsordningen varigenom 

gränserna för bolagets antal aktier ändras från lägst 200.000.000 aktier och högst 

800.000.000 aktier till lägst 5.000.000.000 aktier och högst 20.000.000.000 aktier. 

 

Bakgrunden till ändringarna är för att möjliggöra de emissioner som styrelsen föreslår 

bolagsstämman att besluta om under punkterna 7 (d)-(f). 

 
Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier genom kvittning 
(punkt 7 (d)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkten 7 (c). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 

65.937.500 kronor genom emission av högst 6.593.750.000 nya aktier. 

 

Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma innehavare av bolagets obligationer (ISIN 

SE000394538) som är registrerade som innehavare enligt bolagets skuldbok per 

avstämningsdagen 1 februari 2013. 

 

Samtliga teckningsberättigade ska ha rätt att teckna och betala för nya aktier genom 

kvittning av hela fodringens belopp. Teckning och betalning sker genom att den 

teckningsberättigade, under tiden 8 februari – 18 februari 2013, sänder in teckningslista till 

Bolaget och därmed kvittar hela sin fordran (per avstämningsdagen) mot Bolaget. 

Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

 

Teckningskursen ska vara fyra (4) öre per aktie. Anledningen till avvikelsen från 

aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra en konvertering av 

obligationsinnehavarnas skuld för att förbättra bolagets finansiella ställning. 

Teckningskursen har fastställts för att tillse en rimlig och lämplig ägarsammansättning 

efter genomförande av de emissioner som styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om 

under punkterna 7 (d)-(f). 

 

De nya aktierna berättigar inte till deltagande i den samtidigt härmed beslutade 

företrädesemissionen (se punkt 7 (e) nedan). 

 

Genomförandet av emissionen förutsätter att innehavare av minst 90 procent av det 

utestående nominella beloppet (inklusive upplupen ränta) för bolagets obligationer (ISIN 



 

 

SE000394538), efter nedskrivningsbeslutet vid Fordringshavarmötet, tecknar nya aktier i 

emissionen, vilket motsvarar en konvertering till minst 5.934.375.000 nya aktier. Styrelsen 

äger dock rätt att besluta att genomföra emissionen även vid en lägre teckningsgrad. 

 

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna (punkt 7 (e)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkterna 7 (c) och (d) eller (f). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 

28.742.308,20 kronor genom emission av högst 2.874.230.820 aktier. 

 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 

sex (6) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar 

till teckning av en (1) aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas 

enligt styrelsens beslut. Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat 

aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per 

avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande 

till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. 

Eventuella återstående aktier tilldelas de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt 

och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån 

detta inte kan ske, ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier 

ska tilldelas Vostok Komi (Cyprus) Limited, såsom garant i den aktuella emissionen. 

 

Teckning av aktier ska ske under tiden 27 februari – 13 mars 2013. Styrelsen ska dock ha 

rätt att förlänga teckningstiden. 

 

Teckningskursen ska vara tre (3) öre per aktie. 

 

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara 22 februari 

2013. De nya aktier som tecknas i den samtidigt härmed beslutade kvittningsemissionen 

(se punkt 7 (d) ovan) eller den samtidigt härmed beslutade riktade emissionen (se punkt 

7 (f) nedan) berättigar inte till deltagande i emissionen. 

 

Genomförandet av emissionen förutsätter att innehavare av minst 90 procent av det 

utestående nominella beloppet (inklusive upplupen ränta) för bolagets obligationer (ISIN 

SE000394538), efter nedskrivningsbeslutet vid Fordringshavarmötet, tecknar nya aktier i 

kvittningsemissionen som föreslagits under punkten 7 (d), vilket motsvarar en konvertering 

till minst 5.934.375.000 nya aktier. Styrelsen äger dock rätt att besluta att genomföra 

emissionen även vid en lägre teckningsgrad. 

 
Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7 (f)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkterna 7 (c) och (d) eller (e). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 

33.500.000 kronor genom emission av högst 3.350.000.000 aktier. 

 



 

 

Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Nova Capital LLC eller ett närstående 

bolag som Nova Capital LLC utser. 

 

Teckningskursen ska vara tre (3) öre per aktie. Anledningen till avvikelsen från 

aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra för RusForest AB (publ) att ta in en ny 

strategiskt viktig aktieägare och att förbättra RusForest AB:s (publ) finansiella ställning. 

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med Nova Capital LLC. 

 

De nya aktierna berättigar inte till deltagande i den samtidigt härmed beslutade 

företrädesemissionen (se punkt 7 (e) ovan). 

 

Upplysningsvis erinras om det teckningsåtagande som Nova Capital LLC ingått och som 

återges i huvuddrag i det pressmeddelande som publicerades av bolaget den 12 december 

2012. Som framgår där är teckningsåtagandet förenat med en rad villkor, vilka måste vara 

uppfyllda, eller frånfallas av Nova Capital LLC, för att åtagandet ska kunna göras gällande. 

 

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 7 (g)) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden 

för nästa årsstämma, besluta vid ett tillfälle om en nyemission av högst 99 nya aktier utan 

företrädesrätt för aktieägarna, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets 

aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande 

bolagsordning. 

 

Bakgrunden till bemyndigandet är att inför sammanläggningen som föreslås i punkt 7 (i) 

möjliggöra en anpassning av bolagets antal aktier i förhållande till aktiekapitalet och på så 

vis erhålla ett jämt kvotvärde efter sammanläggningen. 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 5 § i bolagsordningen 
(punkt 7 (h)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkten 7 (i). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av 5 § i bolagsordningen 

varigenom gränserna för bolagets antal aktier ändras från lägst 5.000.000.000 aktier och 

högst 20.000.000.000 aktier till lägst 50.000.000 aktier och högst 200.000.000 aktier. 

 

Bakgrunden till ändringarna är att möjliggöra den sammanläggning av aktier som styrelsen 

föreslår bolagsstämman att besluta om under punkterna 7 (i). 

 

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (punkt 7 (i)) 
Denna punkt är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

under punkten 7 (h). 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av samtliga aktier i 

bolaget varigenom 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie.  

 

Aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla 

aktier från en av bolagets aktieägare för att innehavet ska bli jämt delbart med 100. 

Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att 



 

 

ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Styrelsen bemyndigas att besluta om 

fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen. 

 

Förslag till val av styrelseledamöter (punkt 7 (j)) 
 

Till nya styrelseledamöter, från och med, och villkorat av, att tilldelning av aktier skett i 

den riktade emissionen (se punkt 7 (f) ovan), föreslås Alexander Rudik och Paul G Putz, 

som beskrivs vidare nedan. 

 

Alexander Rudik påbörjade sin bankkarriär 1994 och är grundare av och verkställande 

direktör för Nova Capital. Han är för närvarande medlem i General Council of the All-

Russian Delovaya Rossiya Public Organization samt grundare av och ordförande i 

Educational Trust Foundation. 

 

Innan han grundade Nova Capital under 2011, etablerade han Region Group of Companies, 

en ledande rysk investeringskoncern, under 1995 och kvarstod som dess huvudsakliga 

aktieägare och verkställande direktör till 2011. 

 

Han har varit vice-guvernör för ett ryskt federationssubjekt, medlem i styrelserna i AKB 

Bank for Finance and Industry, OOO NITOL Group, OOO Sibexportles Group, OOO 

Russian Timber Group, och ZAO Leon Group. Han var ordförande för Underutskottet för 

träförädlingsindustrin och bostadsbyggande i den Ryska Handelskammarens Utskott för 

utveckling av träindustrin och skogsbruket. Han är medlem i Skogsbruksstyrelsen för det 

Ryska Naturresursdepartementet och var tidigare ordförande för Affärsrådet för samarbete 

med Polen. 

 

Paul G Putz började som mäklarassistent vid Wienbörsen (Wiener Börse) 1988 och hans 

karriär har gett honom mer än 20 års erfarenhet av investeringsbankverksamhet. Han är för 

närvarande delägare i Paul Putz & Partner Management Consultants, ett bolag som hjälper 

öst-, centraleuropeiska och ryska bolag som vill utöka sin verksamhet till Europeiska 

Unionen. Han har varit styrelseledamot och ledande befattningshavare för flera ryska och 

internationella bolag sedan 1993, blanda annat har han varit verkställande direktör för 

Ecolive SA, ett holdingbolag med bland annat ryska skogstillgångar, styrelseledamot för 

REGION Investment Group och Affärsutvecklingsansvarig på NEWEX Börse AG. Paul G. 

Putz har en MBA från California State University och en MBA från IMADEC University i 

Wien. 

 

Särskilda majoritetskrav 
Beslut att godkänna förslagen enligt punkt 7 ovan ska antas gemensamt och är giltigt 

endast om samtliga förslag biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl 

de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

 

__________________________ 

 

  



 

 

Styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 7 ovan kommer från och med den 

11 januari 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm 

och på bolagets hemsida www.rusforest.com samt tillsändas till de aktieägare som så begär 

det och uppger sin postadress.  

__________________________ 

 

Stockholm i december 2012 

RusForest AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

 

 

VIKTIG INFORMATION 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i RusForest. Ett prospekt 

avseende de nyemissioner som föreslås i detta pressmeddelande kommer, om den extra 

bolagsstämman röstar för förslagen, att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter 

Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att 

offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på RusForests webbplats. 

Distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att förvärva, några 

värdepapper i RusForest i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva 

eller teckna värdepapper i Amerikas Förenta Stater. Värdepapperna som refereras till häri får inte 

säljas i Amerikas Förenta Stater utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från 

registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. RusForest har inte för 

avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i Amerikas Förenta Stater eller 

att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i Amerikas Förenta Stater. Kopior av 

detta meddelande får inte göras och får inte distribueras eller skickas till Amerikas Förenta Stater, 

Kanada, Australien, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Japan eller Hongkong. 

 


