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Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och 
inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Hong Kong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution 
av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller 
regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan 
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 

 

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT 
UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB 

 

Stockholm den 24 oktober 2016, 08:00 (CET) 

Dimesilia Holdings Ltd., cypriotiskt org.nr HE 330563 (”Budgivaren” eller ”Dimesilia”), lämnar 
härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB, org.nr 556694-6421 
(”RusForest” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier utgivna av RusForest till Budgivaren. 
Såsom vederlag erbjuder Budgivaren kontant 2,12 kronor per aktie i RusForest (”Aktierna”) 
(”Erbjudandet”). Aktierna är upptagna till handel på NASDAQ First North (”First North”). 
Beslutet om att lämna Erbjudandet är fattat av styrelsen i Budgivaren den 20 oktober 2016 och 
är villkorat av bland annat de villkor som nämns under ”Fullföljandevillkor för Erbjudandet”. 

 

Erbjudandet i sammandrag 

 Budgivaren äger vid Erbjudandets offentliggörande 20 397 152 Aktier vilket motsvarar 
cirka femton komma sex procent (15,6%) av det totala antalet Aktier och röstandelen i 
RusForest. 

 Aktieägarna i RusForest erbjuds kontant 2,12 kronor för varje utestående Aktie i 
RusForest som inte redan ägs av Budgivaren, det vill säga 110 258 319 Aktier, vilket 
motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 233 747 636 kronor.  

 Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 4 procent jämfört med stängningskurs på 
First North för Aktien i RusForest den 21 oktober 2016, vilket var den sista 
handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande den 24 oktober 2016. Vidare 
motsvarar Erbjudandet en premie om cirka 8 procent baserat på den volymviktade 
genomsnittliga betalkursen för Aktien i RusForest under de senaste nittio (90) 
handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. 

 Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat 
genom befintliga och tillgängliga kontanta medel samt genom lån från närstående 
bolag till Budgivaren. 

 Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 25 oktober 2016 till 
och med den 21 november 2016. 

 Likviddagen beräknas infalla omkring den 23 november 2016. 

 "Takeover-regler för vissa handelsplattformar", utfärdade den 1 februari 2015 av 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”), Aktiemarknadsnämndens 
besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. 

 

Bakgrund och motiv för Erbjudandet 

RusForest är ett svenskt bolag med inriktning på timmeravverkning och produktion av sågade 
trävaror i Ryssland. Därmed innehar RusForest vissa tillgångar som är av stort intresse för 
Budgivaren tillika dess ägare, Andrey Tarasov och Ilya Korbashov, vilka båda är ryska 
medborgare och intresserade av potentialen i skogsindustrin.  

Budgivaren har noterat att Bolaget, enligt offentliggjorda finansiella rapporter, på senare tid har 
tagit nödvändiga steg i rätt riktning genom att bland annat sälja icke-kärntillgångar och öka den 
strategiska inriktningen på produktion i Sibirien samtidigt som Bolaget uppnått vissa fastställda 
finansiella resultat. Dessa omständigheter utgör således grunden för den investering i 
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RusForest som Budgivaren genomfört och är därmed också en av anledningarna till att 
Budgivaren nu valt att lämna ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bolaget 
med förhoppning om att förvärva ett betydande aktieinnehav i Bolaget. 

Budgivaren tror att Bolaget med dess aktieägare, styrelse och ledning måste ta alla nödvändiga 
steg för att skapa en långsiktig hållbar affärsmodell för Bolagets verksamhet och utveckling. 
Budgivaren har även en stark tro på att de rätta stegen för att uppnå̊ dessa mål bland annat 
bör vara följande: 

• Ytterligare minskning av Bolagets omkostnader; 

• Minimering av tekniska risker; 

• Investeringar i ökad produktionskapacitet; och 

• Framtida investeringar för att öka omfattningen av Bolagets avverkning av skogsarrende. 

Budgivaren hoppas att denna utvecklade strategi även skall stödjas av företagsledningen i 
RusForest och Budgivaren har inte några avsikter att göra några väsentliga förändringar för 
Bolagets ledning och/eller anställda eller deras anställningsvillkor. 

Om ovannämnda mål uppnås är Budgivaren av uppfattningen att detta kommer resultera i 
ytterligare förbättringar av Bolagets finansiella resultat vilket i sin tur kommer stärka 
kapitaliseringen av Bolaget. 

 

Erbjudandet 

Budgivaren erbjuder kontant 2,12 kronor för varje Aktie i RusForest som inte redan ägs av 
Budgivaren, det vill säga 110 258 319 Aktier. Courtage utgår ej i samband med Erbjudandet. 

 

Budpremie 

Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 4 procent jämfört med stängningskurs på First North 
för Aktien i RusForest den 21 oktober 2016, vilket var den sista handelsdagen före 
Erbjudandets offentliggörande. Vidare motsvarar Erbjudandet en premie om cirka 8 procent 
baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Aktien i RusForest under de 
senaste nittio (90) handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. 

 

Erbjudandets totala värde 

Erbjudandet omfattar samtliga Aktier i RusForest som inte redan ägs av Budgivaren, det vill 
säga 110 258 319 Aktier vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 233 747 636 
kronor, baserat på totalt 130 655 471 utestående aktier i RusForest. 

 

Åtagande från aktieägare i RusForest 

Budgivaren har erhållit bindande utfästelser om accept av Erbjudandet från aktieägare i 
RusForest vars totala ägande uppgår till cirka tjugosju komma nio procent (27,9%) av Aktierna 
och rösterna i RusForest. Några bonusarrangemang eller liknande har inte erbjudits någon 
medarbetare i RusForest inför offentliggörandet av Erbjudandet. 

 

Intressekonflikter 

Aktieägaren Alexander Rudik, tillika styrelseordförande i RusForest samt förmånstagare till 
aktieägaren Lasnerio Commercial Ltd. har förbundit sig att på vissa villkor oåterkalleligen 
acceptera Erbjudandet. Alexander Rudik har, på grund av att han ingått sådana åtaganden, 
därmed en intressekonflikt och kommer således inte delta i RusForests handläggning av 
Erbjudandet eller fråga som är relaterad till Erbjudandet vilket följer av punkterna II.18 och II.19 
tredje stycket i Takeover-reglerna. Åtagandena är villkorade av att Erbjudandet lämnas senast 
den 25 oktober 2016. 
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Budgivarens aktieägande i RusForest 

Budgivaren äger vid Erbjudandets offentliggörande 20 397 152 stycken Aktier, motsvarande 
cirka femton komma sex procent (15,6%) av aktiekapitalet och rösterna i RusForest. 
Budgivaren har förvärvat aktier i RusForest under de senaste sex månaderna före 
Erbjudandets offentliggörande med ett högsta pris per Aktie om 2,05 kronor. Budgivaren äger 
eller kontrollerar inte några ytterligare finansiella instrument i RusForest som medför en 
finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i RusForest vid tidpunkten för Erbjudandets 
offentliggörande. 

Budgivaren kan under acceptperioden för Erbjudandet komma att förvärva, eller ingå 
överenskommelser om att förvärva Aktier i RusForest. Alla sådana förvärv eller 
överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk 
lag samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. 

 

Erbjudandets finansiering 

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat genom 
befintliga och tillgängliga kontanta medel samt genom lån från närstående bolag till Budgivaren. 

 

Due Diligence 

Budgivaren har inte genomfört någon s.k. due diligence av Bolaget i samband med 
förberedelserna inför Erbjudandet, utöver vad som framgår av offentliggjord information om 
Bolaget. 

 

Preliminär tidplan  

Offentliggörande av erbjudandehandling: 24 oktober 2016 

Acceptperiod: 25 oktober 2016 – 21 november 2016 

Redovisning av likvid: omkring 23 november 2016 

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att 
tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. I fall förvärvet av aktier i 
Bolaget, direkt eller indirekt, kräver godkännande eller tillstånd från myndighet, förbehåller sig 
Budgivaren rätten att justera Erbjudandet med relation till presumtiva myndighetskrav. 

 

Rekommendation från RusForests styrelse 

Något uttalande från styrelsen i RusForest avseende Erbjudandet förelåg inte vid tidpunkten 
för offentliggörande av detta pressmeddelande. RusForest styrelse ska, i enlighet med 
Takeover-reglerna, offentliggöra sitt uttalande med anledning av Erbjudandet senast två (2) 
veckor före utgången av acceptperioden, dvs. senast den 7 november 2016. 

 

Fullföljandevillkor för Erbjudandet  

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att: 

i) någon annan inte offentliggör ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i 
RusForest på villkor som är mer förmånliga för aktieägare i RusForest än villkoren 
enligt Erbjudandet; 

ii) varken Erbjudandet eller förvärvet av RusForest helt eller delvis omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, 
myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen 
kan förväntas, som ligger utanför Budgivarens kontroll och som Budgivaren 
skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet; 
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iii) inga omständigheter, som Budgivaren inte hade kännedom om vid tidpunkten för 
Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller 
rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, RusForest försäljning, resultat, 
likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; 

iv) samtliga för Erbjudandet och förvärvet av RusForest eventuella erforderliga 
myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, har 
erhållits, i varje enskilt fall, på för Budgivaren acceptabla villkor; och 

v) RusForest inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna 
för Erbjudandets lämnande eller genomförande. 

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att något av ovanstående 
villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. 

Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren enligt 
ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.  

 

Tvångsinlösen och avnotering 

Om Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än nittio 
procent (90%) av samtliga Aktier i RusForest kan Budgivaren komma att påkalla tvångsinlösen 
av resterande Aktier i Bolaget i enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551). 
Budgivaren avser i sådana fall även att verka för att Bolagets Aktier avnoteras från First North. 

 

Tillämplig lag, tvister m.m.  

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och 
Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist 
rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som 
första instans. 

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för 
aktieägares räkning) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av 
accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med jurisdiktionens lagar och regleringar. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat 
kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) 
i eller till framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, 
och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från framförallt Australien, Hong Kong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 

Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, 
anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på 
annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom framförallt 
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Budgivaren kommer 
inte att utbetala likvid enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från framförallt 
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 

 

Rådgivare  

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Budgivaren samt emissionsinstitut 
i samband med Erbjudandet och Northlaw AB agerar juridisk rådgivare till Budgivaren i 
samband med Erbjudandet. 
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Ytterligare information 

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2016, klockan 08:00. 

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 är ett holdingbolag registrerat på Cypern med cypriotiskt 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. 


