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Pressmeddelande 

Stockholm, den 22 september 2010 

 

RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 

miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar 

majoritetspost i LDK-3 

Styrelsen i RusForest AB (publ) (”RusForest” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå extra 

bolagsstämma att besluta om dels en företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor före 

emissionskostnader, dels om ett apportbemyndigande för att möjliggöra förvärv av aktier i bolag 

inom den koncern vari Nord Timber Group (”NTG”) ingår. Styrelsen har även beslutat om 

förvärv av 86 procent av OAO ”LDK-3” samt 100 procent av OOO ”Infa”, en sågverksanläggning 

belägen i staden Arkhangelsk, i nordvästra Ryssland, samt ett hyvleri lokaliserat vid samma 

anläggning. 

Transaktionerna är föranledda av dels ett kapitalbehov för att påskynda utvecklingen av 

RusForests existerande dotterbolag i Ust Ilimsk, Magistralny och Bogutjanij, dels att möjliggöra 

Bolagets geografiska expansion till den nordvästra delen av Ryssland, vilket är viktiga led i 

RusForests utvecklingsplan för att bli Rysslands ledande oberoende skogs- och sågverksbolag.  

Sammanfattning 

 Styrelsen i RusForest har beslutat föreslå extra bolagsstämma den 8 oktober 2010 att 
besluta om en företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, före 
emissionskostnader

1
, genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare i RusForest (”Företrädesrättsemissionen”) 

 Vostok Nafta, som idag äger 49,9 procent av aktierna i RusForest har förbundit sig att 
teckna sin pro-rata andel av Företrädesrättsemissionen 

 Emissionslikviden kommer att användas till att skapa större värden för aktieägarna 
genom att påskynda den fortsatta utvecklingen av RusForests befintliga verksamheter 
samt möjliggöra geografisk expansion till den nordvästra delen av Ryssland 

 Emissionsvillkor: en (1) befintlig aktie ger rätt till teckning av två (2) nya aktier till 
teckningskurs om 10 kronor per aktie 

 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesrättsemissionen: 15 oktober  

 Teckningsperioden beräknas löpa från 18 oktober – 1 november 2010 

 Handel med teckningsrätter förväntas ske från 19 – 27 oktober 2010 

                                                           
1
 Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor. 
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 Styrelsen i RusForest har beslutat föreslå extra bolagsstämma den 8 oktober 2010 att 
besluta om ett bemyndigande att genomföra apportemission för att möjliggöra förvärv 
av aktier i bolag inom den koncern vari NTG ingår (”Apportbemyndigandet”) 

 Styrelsen har beslutat om förvärv av 86 procent av OAO ”LDK-3” samt 100 procent av 
OOO ”Infa”, en sågverksanläggning belägen i Arkhangelsk i nordvästra Ryssland samt 
ett hyvleri beläget vid samma anläggning. Förvärvet av LDK-3 och Infa förutsätter 
godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före 
årsskiftet samt formellt godkännande av säljarens styrelse, vilket beräknas kunna 
erhållas i slutet av september. 

 När RusForest uppnått erforderlig storlek avser Bolaget initiera processen för en 
notering på NASDAQ OMX Stockholm. 

Bakgrund och motiv 

Kombinationen av tillgång på billig och högkvalitativ råvara samt låga kostnader för flera 
insatsvaror innebär att skogsbolag i Ryssland har en långsiktig konkurrensfördel i förhållande till 
västerländska konkurrenter. Samtidigt finns det hinder för ryska bolag att fullt ut utnyttja dessa 
fördelar. Som exempel kan nämnas undermålig infrastruktur i avverkningsområden, 
säsongsvariationer i råvaruförsörjningen, en låg förädlingsgrad samt utbredd användning av 
omodern utrustning och delvis föråldrade tekniska tillämpningar inom produktionen. 

RusForest har löpande arbetat med att förbättra sina arbetssätt och lagt fokus på att använda 
sig av förstklassig utrustning inom sina värdekedjor. Bolagets målsättning är att utvecklas till 
Rysslands ledande oberoende integrerade skogs- och sågverksbolag med en avverkning kring 
1,8-2,0 miljoner m

3
 och en sågproduktion om 550 000-600 000 m

3
 på medellång sikt. Det 

kvarstår dock ett antal viktiga insatser för att Bolaget skall växa med en tillfredsställande takt 
och fullt ut kunna utnyttja de möjligheter som ryskt skogsbruk medför. 

Nedan visas i huvuddrag de initiativ som RusForest planerar att genomföra i syfte att möjliggöra 
Bolagets utveckling till Rysslands ledande oberoende integrerade skogs- och sågverksbolag. 

 Att slutföra investerings- och utvecklingsplaner. I synnerhet kan nämnas färdigställandet 
av det nyckelfärdiga sågverket i Magistralnij samt Bolagets geografiska expansion 
genom förvärvet av LDK-3 i Arkhangelsk (beskrivs nedan);  

 Att utöka sågverksdriften vid LDK-3 genom konstruktionen av ett modernt sågverk med 
en kapacitet överstigande 200 000 m

3
 torkade trävaror per år, oavsett det faktum att 

LDK-3 visade en nettovinst under det första halvåret 2010;  

 Att utveckla infrastrukturen i skogen, inklusive avverknings- och transportkapaciteten, 
som ett led i att säkra den långsiktiga utvecklingen av Bolagets avverkningsområden 
och dess flödesplan för råmaterial, inledningsvis med fokus på stabila 
sågtimmerleveranser under sommaren 2011 och kommande år; 

 Att utöka kapaciteten vid ett flertal av Bolagets befintliga produktionsanläggningar 
genom att lösa flaskhalsar och omorganisera produktionsflöden. Flaskhalsarna vid 
anläggningarna utgörs i dagsläget främst av brist på sorteringskapacitet i sågverken 
(både råsortering och justerverk) kombinerat med torkkapacitet samt en delvis 
underutvecklad infrastruktur i skogen. Utöver rena produktionsökningar, förväntas även 
en utökad tork- och sorteringskapacitet leda till förhöjda försäljningsmarginaler till följd 
av större volymer av vidareförädlade trävaror och en mer attraktiv produktmix. Inte 
minst kommer en större andel lärk nå slutkund redan torkad; och 
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 Generella förbättringar och effektiviseringsåtgärder vid existerande produktionsenheter. 
Ett arbete som delvis har varit eftersatt då fokus fram till idag främst har legat på förvärv 
och konsolidering av tillgångar. 

Med bakgrund av ovanstående och i syfte att ge RusForest den finansiella handlingsfrihet som 
krävs för att tillvarata de möjligheter som finns på den ryska marknaden har styrelsen beslutat 
att genomföra Företrädesrättsemissionen om cirka 440 miljoner kronor före emissionskostnader 
samt Apportbemyndigandet och förvärvet av LDK-3 som beskrivs närmare nedan. 

LDK-3 

I RusForests utvecklingsplan för att bli Rysslands ledande oberoende skogs- och sågverksbolag 
ingår att inleda verksamhet i Arkhangelskregionen, eftersom detta medför att Bolaget etablerar 
en stark närvaro i Rysslands tre största, och främsta, skogsbruksregioner. RusForest kan 
därigenom effektivt leverera produkter till de inhemska och europeiska marknaderna från 
nordvästra Ryssland samtidigt som utökat fokus i Sibirien kan läggas på de snabbt växande 
asiatiska och centralasiatiska marknaderna. 

RusForests styrelse har därför beslutat om förvärv av inledningsvis 86 procent av OAO ”LDK-3” 
samt 100 procent av OOO ”Infa”, en sågverksanläggning belägen i staden Arkhangelsk, i 
nordvästra Ryssland, samt ett hyvleri lokaliserat vid samma anläggning. 

LDK-3 är ett av de största sågverken i Arkhangelsk med en månatlig produktion om 8 000 m
3
 

sågade trävaror samt 1 800-2 000 m
3
 hyvlade produkter vid Infa. LDK-3 ligger på en 

industritomt om cirka 86 hektar och har välutvecklad timmersortering, bra torkar och justerverk 
samt exportlagerutrymmen om cirka 20 000 m

3
 av färdig vara. Den egna kajen med en total 

längd uppgående till 254 meter, och med egna hamnkranar, tillåter mycket effektiv lastning av 
större fartyg för utskeppning av trävaror. Hamnens totala kapacitet uppgår till minst 400 000 m

3
 

sågade trävaror per år. 

LDK-3:s geografiska läge innebär att sågtimmer kan levereras via järnväg, vattenvägar (pråmar 
eller buntflottning) eller med lastbil. Invid industriområdets timmersortering finns tillräckligt med 
lagringsutrymme för sågtimmer, vilket säkerställer en effektiv råvaruförsörjning till sågverket. 
LDK-3 besitter avverkningsrätter uppgående till 177 200 m

3
 per år, vilket fram till idag har 

utnyttjats i begränsad omfattning. RusForests avsikt är att fördubbla avverkningsrätterna samt 
att utveckla den egna avverkningsorganisationen i Arkhangelsk för att åstadkomma en ökad 
självförsörjningsgrad även vid denna verksamhet.  

Förvärvet av LDK-3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket 
beräknas kunna erhållas före årsskiftet samt formellt godkännande av säljarens styrelse, vilket 
beräknas kunna erhållas i slutet av september. Förvärvet av 86 procent av LDK-3 innebär att 
RusForest får budplikt avseende resterande aktier från kvarvarande minoritetsägare.  

Företrädesrättsemissionen 

Styrelsen i RusForest AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 8 oktober 2010 att 
besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 440 
miljoner kronor före emissionskostnader.

2
 I emissionen berättigar en (1) befintlig aktie till 

teckning av två (2) nya aktier till en kurs om 10 kronor per aktie. Företrädesrättsemissionen 
kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 436 816 800 kronor, från 218 408 400 kronor 
till högst 655 225 200 kronor, genom nyteckning av högst 43 681 680 aktier, envar aktie med ett 
kvotvärde om 10 kronor. 

                                                           
2
 Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor. 
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Vostok Nafta, som idag äger 49,9 procent av aktierna i RusForest har förbundit sig att teckna 
sin pro-rata andel av Företrädesrättsemissionen.  

Såsom tidigare meddelats har aktieägaren Vostok Komi (Cyprus) Limited (ett av Vostok Nafta 
Investment Ltd helägt dotterbolag) lämnat förskottsfinansiering för Bolagets löpande 
utvecklingsbehov om sammanlagt 12 miljoner USD, plus årlig ränta om 15 procent, genom två 
kortfristiga lån med förfallodag 30 november 2010. I tillägg till teckning genom betalning äger 
aktieägaren Vostok Komi (Cyprus) Limited rätt att erlägga betalning för tecknade aktier genom 
kvittning av de fordringar som grundar sig på den tillfälliga finansiering som RusForest erhöll 
från Vostok Komi (Cyprus) Limited den 1 juli 2010 samt den 15 september 2010. Per den 21 
september 2010 uppgår total skuld samt upplupen ränta till 12 220 000 USD. 

”RusForest är ett av Vostok Naftas kärninnehav, och som den enskilt största aktieägaren i 
Bolaget är vi mycket  optimistiska gällande de möjligheter som ligger framför oss då RusForest 
utvecklas till Rysslands ledande oberoende skogs- och sågverksbolag. Ryssland har de sista 
stora outvecklade skogsområdena i världen, och vi är övertygade om att landet kommer att 
uppleva samma typ av utveckling som de Nordamerikanska och Skandinaviska 
skogsindustrierna gjorde under 1800-talet. Det var då den rikliga tillgången på billigt timmer 
ledde till att världsledande företag byggdes upp och enorma rikedomar skapades. Med förvärvet 
av LDK-3 har RusForest uppnått en nyckelposition i de två skogsområden i Ryssland som är 
bäst lämpade att  betjäna den snabbväxande marknaden i Kina och högmarginalmarknaderna i 
Europa. Detta ger RusForest en unik marknadstäckning och en möjlighet att på ett effektivt sätt 
kombinera de bästa Skandinaviska arbetsmetoderna med en rysk kostnadsbas. Under de 
senaste två årtiondena har vi bevittnat utvecklingen av privat ägarskap i så gott som samtliga av 
Rysslands industrisektorer. Vi förutser att denna utveckling kommer att fortsätta, och inom en 
inte alltför avlägsen framtid även innebära att RusForests kan konvertera sina skogsarrenden till 
direkt ägande”, kommenterar Vostok Nafta’s Verkställande Direktör, Per Brilioth. 

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen kommer att beskrivas i det prospekt som 
sammanställs och offentliggörs för Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras 
omkring den 14 oktober 2010 och kommer att hållas tillgängligt på RusForests hemsida och 
skickas ut till aktieägare i RusForest. 

Apportbemyndigandet 

I och med förvärvet av LDK-3 får RusForest en mycket stark plattform för sin verksamhet i 
Archangelskregionen. RusForest har förhoppningar att komplettera detta förvärv med förvärv av 
aktier i bolag inom den koncern vari NTG ingår. För att möjliggöra detta har därför styrelsen 
beslutat att föreslå extra bolagsstämma i RusForest den 8 oktober 2010 att besluta om 
Apportbemyndigandet. Apportbemyndigandet sker som ett resultat av de tidigare 
kommunicerade förhandlingarna om att genomföra en sammanslagning av RusForest och NTG, 
eller hitta möjligheter att samarbeta i Arkhangelskregionen som ett alternativ till en fullständig 
sammanslagning av de två bolagen. 

NTG har en stor närvaro i Archangelskregionen, med arrenderad skogsmark överstigande 1,0 
miljon hektar och ett högkvalitativt gran- och tallbestånd liknande det som återfinns i norra 
Sverige. NTGs skogsområden är alla väletablerade med skogsvägar, som har byggts av 
nuvarande ägare, samt egna järnvägsterminaler för att både kontrollera logistiken och 
kostnaderna. NTGs avverkning förväntas stiga till 400 000 m

3
 under 2011; under det första 

kvartalet 2010 uppgick timmerleveranserna från skogen till nästan 100 000 m
3
. 

Genom att förvärvet av LDK-3 bedömer styrelsen att RusForest får en stabil plattform för att 
bedriva verksamhet i Archangelskregionen och till viss del säkra ytterligare kontroll över 
råvaruförsörjningen till sågverksanläggningen. Eventuella förvärv av aktier i NTG skulle 
ytterligare stärka denna plattform. 
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Listbyte 

RusForest ämnar initiera processen för en notering på NASDAQ OMX Stockholm. 

 

Preliminär tidplan och nyckelfakta  

8 oktober Extra bolagsstämma tar beslut om Företrädesrättsemission och 
Apportbemyndigande 

13 oktober RusForest-aktien handlas exklusive teckningsrätt 

Omkring 14 oktober Beräknad dag för offentliggörande av prospektet avseende 
Företrädesemissionen 

15 oktober Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesrättsemissionen, dvs. 
aktieägare som denna dag är registrerade i RusForests aktiebok 
kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i 
Företrädesrättsemissionen 

18 oktober – 1 november  Teckningsperiod i Företrädesemissionen 

19 – 27 oktober  Handel med teckningsrätter 

Omkring 4 november Beräknat offentliggörande av preliminärt utfall i 
Företrädesrättsemissionen 

Rådgivare 

E. Öhman J:or Fondkommission är finansiella rådgivare till RusForest och Renaissance Capital 
är co-lead manager. Öhman agerar också emissionsinstitut i samband med 
Företrädesemissionen och Advokatfirman Vinge KB är juridisk rådgivare till RusForest. 
Mannheimer Swartling Ryssland AB har varit legal rådgivare avseende förvärvet av LDK-3 och 
Infa. 

 

För ytterligare information var vänlig kontakta: 

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

eller 

Per Brilioth, Styrelseledamot, telefon: 08-545 015 50 

eller 

Erik Löfgren, External Relations, telefon: +7 910 417 7670 
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Om RusForest AB (publ) 

RusForest är det enda noterade ryska skogs- och sågverksbolaget, med verksamhet i östra 
Sibirien och förfogande över mer än 850 tusen hektar skog. Ryssland har världens överlägset 
största timmerreserv och östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk. 

Genom flera förvärv och utvecklingsprojekt, ökade RusForest produktionsvolymen av sågade 
trävaror med 37,9 procent under 2009, till 166 333 m

3
, trots svaga förutsättningar på marknaden. 

RusForest har ett flertal spännande utvecklingsprojekt, i synnerhet det nyckelfärdiga sågverket 
vid Magistralnij som vid färdigställande förväntas öka RusForests produktion av sågade trävaror 
med omkring 50 procent.  

VIKTIG INFORMATION 

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

Företrädesrättsemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till 

Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att 

offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på RusForest hemsida. 

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

pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller 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 USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA 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 USA eller att genomföra ett offentligt 

erbjudande av värdepapperna i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras och får inte distribueras eller skickas 

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

 


