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DIMESILIA HOLDINGS LTD. OFFENTLIGGÖR TILLÄGG TILL 
ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE ERBJUDANDET TILL 
AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB 

 

Stockholm den 8 november 2016, 08:45 (CET) 

Dimesilia Holdings Ltd. (”Dimesilia”) offentliggjorde den 24 oktober 2016 ett offentligt 
uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB (”RusForest”) varvid Dimesilia erbjöd 
aktieägarna i RusForest kontant 2,12 kronor per aktie för varje utestående aktie i RusForest 
som Dimesilia inte redan ägde vid offentliggörandet av erbjudandet (”Erbjudandet”). 
Erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet offentliggjordes också den 24 oktober 
2016 (”Erbjudandehandlingen”). 

Dimesilia offentliggör idag ett tillägg till Erbjudandehandlingen. Tillägget till 
Erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att RusForest den 7 november 2016 
offentliggjorde ett uttalande från RusForests oberoende budkommitté samt en 
skälighetsbedömning (Eng: Fairness Opinion) upprättad av RusForests finansiella rådgivare, 
Pareto Securities, med anledning av Erbjudandet. Pareto Securities gör bedömningen att 
Erbjudandet motsvarar en skälig värdering av RusForest. 

Tillägget till Erbjudandehandlingen finns tillgängligt på Dimesilias hemsida, www.dimesilia.com 
och på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se. 

 

Ytterligare information 
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2016, klockan 08:45. 

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.dimesilia.com. Samtliga 
förfrågningar om Erbjudandet riktas till: Ekaterina Tsyganova, Investor Relations, tfn: +35 
7 253 833 05, e-post: info@dimesilia.com. 

 

Dimesilia Holdings Ltd. i korthet 
Dimesilia Holdings Ltd. är ett holdingbolag registrerat på Cypern med cypriotisk org.nr HE 
330563. Dimesilia grundades 2014 och är ett företag för särskilt ändamål som kommer 
användas för att lämna Erbjudandet till aktieägarna i RusForest. Budgivaren ägs av Andrey 
Tarasov och Ilya Korbashov vilka båda är ryska medborgare. 


