
 

 

Pressmeddelande 

Stockholm, den 18 mars 2011 

Aktieägarna i 

RusForest AB (publ) 

kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 april 2011 klockan 10.00 

hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm 
 

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

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2011 

(avstämningsdag lördagen den 9 april 2011), 

dels  senast klockan 16:00 den 11 april 2011 anmäla sig hos bolaget för deltagande på 

extra bolagsstämman under adress RusForest AB, att: Mia O’Connor, 

Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller 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 banks notariatavdelning eller 

enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på extra bolagsstämman, genom 

förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear 

Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 8 april 2011, 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 och 

registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara 

längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt 

registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven 

adress.  

 

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Godkännande av dagordningen; 

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

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Beslut om ändring av 4, 5 och 10 §§ i bolagsordningen; 

8. Beslut om emissionsbemyndigande; 

9. Stämmans avslutande. 
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RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com  
RusForest AB:s Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB. 
 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 4, 5 och 10 §§ i bolagsordningen 
(ärende 7) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av 4 och 5 §§ i bolagsordningen 

varigenom gränserna för bolagets aktiekapital flyttas från lägst 200.000.000 kronor och 

högst 800.000.000 kronor till lägst 600.000.000 kronor och högst 2.400.000.000 kronor 

och gränserna för antalet aktier flyttas från lägst 20.000.000 och högst 80.000.000 till lägst 

60.000.000 och högst 240.000.000.  

 

Från den 1 januari 2011 följer av aktiebolagslagen att kallelse till bolagsstämma får ske 

genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 

på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i minst 

en i bolagsordningen angiven rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett. 

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att 10 § i bolagsordningen rörande 

sättet för kallelse till bolagsstämma erhåller följande, ändrade lydelse:  

 

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och 

genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker 

skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.” 

 
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (ärende 8) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden 

för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier, 

dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets 

högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Sådant 

emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas 

med apportegendom. 

 

Bakgrunden till bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av minoritetsposter i 

koncernbolag. Styrelsens ordförande bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta 

beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Särskilda majoritetskrav 

Beslut att godkänna förslaget enligt punkten 7 är giltigt endast om det har biträtts av 

aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 

är företrädda vid stämman. 

_____________ 

 

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan kommer från och med den 1 

april 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm och på 

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

uppger sin postadress. 

 

_____________ 

 

Stockholm i mars 2011 

RusForest AB (publ) 
Styrelsen 

 


