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Pressmeddelande 

Stockholm, den 8 mars 2012 

 

RusForest genomför företrädesrättsemission 

Styrelsen i RusForest AB (publ) ("RusForest" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet 

från den extra bolagsstämman 1 mars 2012, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 

högst 452,2 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare i RusForest 

(”Företrädesrättsemissionen”). 

Sammanfattning 

 En (1) befintlig aktie ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier 

 Teckningskursen är 1,18 kronor per aktie  

 Teckningsperioden ska löpa mellan 21 mars – 4 april 2012 

 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesrättsemissionen är 19 mars 2012 

 RusForest har erhållit teckningsförbindelser från aktieägare motsvarande 52,6 procent av 
Företrädesemissionen, inklusive Vostok Nafta, East Capital, Alecta, Lillevrå Såg AB samt från 
samtliga de styrelseledamöter och ledande befattningshavare som redan äger aktier i Bolaget 

 Vid fullteckning kan högst 383 230 776 nya aktier komma att emitteras, vilket ger en ökning av 
aktiekapitalet med högst 383 230 776 kronor och en total emissionslikvid som uppgår till högst 
452,2 miljoner kronor före emissionskostnader
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 Emissionslikviden kommer att användas till att slutföra påbörjade investeringar samt att förstärka 
Bolagets rörelsekapital 
 

Bakgrund och motiv 

Året 2011 har präglats av kompletterande investeringar för att lägga grunden till en välbalanserad 

skogsverksamhet, med självförsörjning av råvara. Tillgänglig årlig avverkningsvolym har ökat genom 

förvärv med 1,8 miljoner m
3
 i AAC - en fördubbling, och avsevärda investeringar har gjorts i nya och 

befintliga sågverksanläggningar och infrastruktur. Utvecklingen av Bolagets verksamheter har dock tagit 

längre tid - och medfört högre kostnader - än initialt bedömdes, men det mesta börjar nu komma på plats 

och RusForest ska därmed kunna leverera ett väsentligt förbättrat ekonomiskt utfall under 2012. 

Ett antal av de åtgärder som har vidtagits under 2011 ger effekt i form av högre effektivitet först under 

2012. Omfattande arbeten har genomförts med avseende på vägbyggen. Avverkningskapaciteten är nu 

väsentligt utökad och svenska operatörer agerar som instruktörer för att höja kompetensen inom 

avverkningen. För att färdigställa de pågående sågverksförbättringarna, få bort återstående flaskhalsar 

och täcka det rörelsekapitalbehov som krävs innan åtgärderna har fått full effekt, krävs ytterligare kapital 
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och det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka de aktuella 

behoven under de kommande tolv månaderna. 

Med anledning av detta har RusForests styrelse beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt 

för existerande aktieägare om cirka 452 miljoner kronor före emissionskostnader
2
. Av dessa kommer 132 

miljoner kronor att användas till omvandling av aktieägarlån från Vostok Nafta till eget kapital genom 

kvittning. Av återstående influtna medel kommer Bolaget att använda 175 miljoner kronor till investeringar 

och 130 miljoner kronor till rörelsekapital. 

"Vi ligger efter plan på grund av förseningar när det gäller att få de nödvändiga investeringarna på plats, 

såväl inom avverkningen som inom sågverksrörelsen. På medellång till lång sikt består dock 

investeringspotentialen i RusForest och jag är övertygad om att den företrädesemission som vi nu 

genomför kommer att ge Bolaget tillgång till det kapital som behövs för att realisera de betydande värden 

som finns i samtliga våra tillgångar. Jag ser fram emot ett år där vi kommer att börja se betydande 

förbättringar i våra finansiella resultat. Jag vill också passa på att tacka våra aktieägare för det starka stöd 

de visat RusForest", säger RusForests styrelseordförande Kenneth Eriksson. 

 

Företrädesrättsemissionen 

Vid extra bolagsstämma 1 mars 2012 erhöll styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier 

med företrädesrätt för befintliga aktieägare i RusForest. I Företrädesrättsemissionen berättigar en (1) 

befintlig aktie till teckning av fyra (4) nya aktier. Företrädesrättsemissionen kommer att öka Bolagets 

aktiekapital med högst 383 230 776 kronor, från 95 807 694 kronor till 479 038 470 kronor, genom 

nyteckning av högst 383 230 776 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona. Teckningskursen har 

fastställts till 1,18 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 452,2 miljoner kronor före 

emissionskostnader.  

Aktieägaren Vostok Komi (Cyprus) Limited (”Vostok Nafta”) äger rätt att teckna aktier genom kvittning av 

de fordringar som Vostok Nafta har mot Bolaget. Totalt innehar Vostok Nafta två fordringar mot bolaget, 

där den första fordringen uppgår till 67 836 667 kronor inklusive upplupen ränta och den andra fordringen 

uppgår till 75 775 000 kronor inklusive upplupen ränta. 

 

Prospekt 

Detaljerade villkor för Företrädesrättsemissionen kommer att beskrivas i det prospekt som sammanställs 

och offentliggörs för Företrädesrättsemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras den 12 mars 2012 

och kommer att hållas tillgängligt på RusForests hemsida. 
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Teckningsåtaganden 

Vostok Nafta, East Capital och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som redan äger 

aktier i Bolaget har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i 

Företrädesrättsemissionen. Alecta har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av tecknade aktier i 

Företrädesrättsemissionen. Lillevrå såg AB har åtagit sig att teckna aktier till ett värde om minst 6 miljoner 

kronor och Bolagets verkställande direktör Martin Hermansson har åtagit sig att teckna aktier i 

Företrädesemissionen till ett värde om minst 2 miljoner kronor.  

Det totala värdet av teckningsförbindelserna som Bolaget har mottagit uppgår till 238 miljoner kronor, 

motsvarande 52,6 procent av emissionslikviden. 

 

Preliminär tidplan för Företrädesrättsemissionen 

12 mars 2012 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 

15 mars 2012 Första dag för handel exklusive teckningsrätt 

19 mars 2012 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesrättsemissionen 

21 mars – 30 mars 2012 Handel med teckningsrätter 

21 mars – 4 april 2012 Teckningsperiod 

Omkring 5 april 2012 Offentliggörande av utfall i Företrädesrättsemissionen 

 

Rådgivare 

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är juridisk rådgivare till RusForest i 

samband med Företrädesrättsemissionen. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

eller 

Per Brilioth, Styrelseledamot, telefon: +46-8-545 015 50 

 

Om RusForest AB (publ) 

RusForest är ett skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien samt i Archangelskregionen i 

Ryssland. Bolaget förfogar över omkring 3,6 miljoner m
3
 årliga avverkningsrätter genom långfristiga 

skogsarrenden, och utnyttjar dessa resurser för att tillverka en rad olika sågade trävaror. Östra Sibirien är 
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känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk medan Arkhangelskregionen, 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 2,7–2,9 miljoner m
3
. Koncernens sågverkskapacitet uppgår idag till 

cirka 415 000 m
3
 och beräknas, efter fullföljande av pågående investeringar, successivt kunna ökas till 

500 000-550 000 m
3
 sågade trävaror. Det finns ytterligare en betydande potential (upp emot 800 000-

850 000 m
3
 sågade trävaror) inom ramen för den maximalt tillåtna avverkningen. 

RusForest ABs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB. 

 

 

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, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Japan eller Hongkong. 

 

 


