Erbjudande till aktieägarna i
RusForest AB

Viktig information

Allmänt
Denna erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) och
den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande
erbjudandet från Dimesilia Holdings Ltd., cypriotiskt organisationsnummer HE 330563 (”Dimesilia” eller "Budgivaren"),
om förvärv av samtliga aktier ("Aktierna") som inte redan
ägs av Budgivaren i RusForest AB, organisationsnummer
556694-6421 (”RusForest” eller ”Bolaget”), i enlighet med de
villkor som anges i Erbjudandehandlingen (”Erbjudandet”).
Informationen i Erbjudandehandlingen avses vara korrekt,
om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran
om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen
lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte
användas i något annat syfte.
Informationen rörande RusForest på sidorna 12-48 i Erbjudandehandlingen har inte granskats av RusForests styrelse.
Denna information har således upprättats av Dimesilia baserat på information som har offentliggjorts av RusForest.
Dimesilia garanterar inte att informationen häri avseende
RusForest är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för
att sådan information är korrekt eller fullständig.
Mangold Fondkommission AB (”Mangold Fondkommission”)
är finansiell rådgivare till Dimesilia i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan part för
rådgivning. Mangold Fondkommission har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen i Erbjudandehandlingen och avsäger sig allt ansvar med anledning av sådan
information. Med undantag där det uttryckligen anges att
så har skett har ingen information i Erbjudandehandlingen
granskats av eller reviderats av RusForest eller Dimesilia.
Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte
summerar korrekt. All information i Erbjudandehandlingen
avseende aktieinnehav i RusForest är baserat på 130 655
471 utestående aktier i RusForest.
Tillämplig lag, tvister och översättning
Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är
tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige för
bolag vars aktier är upptagna till handel vid NASDAQ First
North ("First North"). Svensk lag, "Takeover-regler för vissa
handelsplattformar", utfärdade den 1 februari 2015 av
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Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”) och
Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet.
Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk
lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid
Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudandehandlingen är endast tillgänglig på svenska. Erbjudandehandlingen har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 3 §
lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden och 2 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument.
Information till aktieägare utanför Sverige och till banker, fondkommissionärer och andra institutioner som
innehar förvaltarregistrerade Aktier för personer med
hemvist utanför Sverige
Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.
Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras
eller sändas till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle
strida mot lagar eller regler i det landet. Dimesilia förbehåller
sig rätten att inte tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon försöker acceptera Erbjudandet som ett
resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte och accepteras inte, varken direkt
eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon eller internet) i eller till framförallt Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA. Följaktligen kommer inte Erbjudandehandlingen eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA och får inte heller distribueras på annat sätt. Dimesilia
kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandehandlingen
skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i framförallt Australien, Hong Kong, Japan,
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Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i framförallt Australien, Hong
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får
inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till
Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Inget i Erbjudandehandlingen utgör ett erbjudande att förvärva
eller en uppmaning att sälja aktier i framförallt Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande
eller uppmaning skulle vara oförenlig med lag eller annan
föreskrift.
Oaktat det föregående förbehåller sig Dimesilia rätten att
tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är
bosatta i Sverige om Dimesilia, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med
tillämpliga lagar och regler.
Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist
i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande
jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner som
tillämpas i deras jurisdiktion.
Framtidsinriktad information
Erbjudandehandlingen kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållande och är föremål för ofrånkomliga
risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information
kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska
eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan inne-
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fatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”,
”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”bedöms”, ”förutses”, ”har
som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle
kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi, varpå föregående lista
således ej skall anses uttömmande.
Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat
uttalanden om RusForests och Dimesilias framtida affärsverksamhet efter att, och till följd av, att Erbjudandet har
genomförts. Denna framtidsinriktade informationen speglar Dimesilias förväntningar, baserade på den information
som för närvarande finns tillgänglig för Dimesilia och dessa
förväntningar och avsikter bygger på ett antal antaganden
och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan
vara eller är utanför Dimesilias kontroll, inkluderande men
inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska
konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i produktion, fluktuationer i reservberäkningar, utvinning, licenser, konkurrens,
relationer till anställda, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar. Faktiska resultat kan avsevärt
komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen.
All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de
förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och
Dimesilia har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen
sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information,
nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad
som följer av tillämpliga lagar och regler.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
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. Inget courtage utgår.
Acceptperiod:

25 oktober 2016 - 21 november 2016

Beräknad likviddag:

omkring den 23 november 2016

För villkor och anvisningar avseende Erbjudandet och information om hur anmälningsförfarandet går till se avsnittet "villkor och anvisningar" i denna Erbjudandehandling.

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION
Delårsrapport för tredje kvartalet 2016 (Q3) beräknas offentliggöras av Bolaget den 29 november 2016.

DEFINITIONER
Aktierna

Avser samtliga utgivna aktier i Bolaget

Dimesilia eller Budgivaren

Dimesilia Holdings Ltd., cypriotiskt org.nr HE 330563

Erbjudandet

Erbjudandet till aktieägarna i RusForest i enlighet med
villkoren i denna Erbjudandehandling

Erbjudandehandling

Denna erbjudandehandling och alla eventuella bilagor därtill
som upprättas med anledning av Erbjudandet

Acceptperiod

Avser tidsperioden då aktieägare kan acceptera Erbjudandet

Euroclear

Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074

First North

NASDAQ First North Stockholm

Mangold Fondkommission

Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267

RusForest eller Bolaget

RusForest AB, org.nr 556694-6421

Takeover-reglerna

"Takeover-regler för vissa handelsplattformar", utfärdade den

AKTIEN I RUSFOREST

1 februari 2015 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning

ISIN-nummer		SE0005132511
Kortnamn		RUSF
Marknad		 NASDAQ First North Stockholm
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Erbjudande till aktieägare i RusForest

Erbjudandet
Den 24 oktober 2016 offentliggjorde Budgivaren ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest, att
överlåta samtliga Aktier utgivna av RusForest till Budgivaren.
Aktierna i RusForest är upptagna till handel på First North.
Värdepapper som omfattas av Erbjudandet
Erbjudandet omfattar samtliga av RusForest utgivna Aktier
som inte redan ägs av Budgivaren, det vill säga 110 258 319
Aktier. Erbjudandet omfattar inte personaloptioner utgivna
av RusForest inom antagna personaloptionsprogram eftersom dessa personaloptioner inte är överlåtbara.
Vederlag
Budgivaren erbjuder kontant 2,12 kronor för varje Aktie i
RusForest. 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.

stycket i Takeover-reglerna. Åtagandena är villkorade av att
Erbjudandet lämnas senast den 25 oktober 2016.
Villkor för Erbjudandet
För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges i avsnittet "Villkor och anvisningar" i denna Erbjudandehandling.
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

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
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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 myndig-
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hetskrav.
Rekommendation från Styrelsen i RusForest
Något uttalande från styrelsen i RusForest avseende Erbjudandet förelåg inte vid tidpunkten för offentliggörande av
Erbjudandehandlingen. 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.
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, 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 pressmeddelanden,
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.

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.
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Villkor och anvisningar

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 vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 233 747 636 kronor, baserat på totalt 130
655 471 utestående aktier i RusForest. Courtage utgår ej i
samband med Erbjudandet.
Vederlagsjustering
Det erbjudna verderlaget kommer att justeras om RusForest
genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan redovisning skett inom ramen för Erbjudandet och kommer
följdaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per
Aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Likaså
kommer Erbjudandet att justeras i motsvarande mån för det
fall att antalet Aktier i Bolaget ändras under Acceptperioden.
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;
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
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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.
Instruktioner för accept av Erbjudandet
Direktregistrerade aktieägare
Aktieägare i RusForest vars Aktier är direktregistrerade hos
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 25 oktober 2016 till och med den 21 november 2016 underteckna
och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt
formulär till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: RusForest
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
E-mail: ta@mangold.se
Telefon: +46 8 503 015 80
Telefax: +46 8 503 015 51
Hemsida: www.mangold.se
Anmälningssedeln måste lämnas in, faxas, mailas eller sändas med post i bifogat svarskuvert i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Mangold Fondkommission
tillhanda senast klockan 17:30 den 21 november 2016.
VP-konto och aktuellt innehav i RusForest framgår av den
förtryckta anmälningssedeln som skickas ut till aktieägare
vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear. Aktieägarna
bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Anmälningssedlar kan även laddas
ner i elektroniskt format från Dimesilias hemsida www.dimesilia.com samt från Mangold Fondkommissions hemsida
www.mangold.se.
Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer
beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sista inkomna att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av Aktier i RusForest är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken
förtryckt anmälningssedel eller Erbjudandehandling. Sådana
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aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla
en kopia av Erbjudandehandlingen. Accept ska istället ske i
enlighet med instruktioner från förvaltaren.
Pantsatta innehav
Om Aktierna är pantsatta måste även panthavare fylla i och
underteckna anmälningssedeln som lämnas in.
Bekräftelse av accept
Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och
registrerats kommer Aktierna att överföras till ett nyöppnat,
spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband
därmed skickar Euroclear Sweden AB en avi ("VP-avi") som
visar antalet Aktier som utbokats från det ursprungliga
VP-kontot samt en VP-avi som visar antalet Aktier som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot, i ägarens namn.
Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisningen genom respektive förvaltare.
Redovisning av likvid
Under inga omständigheter kommer Dimesilia att betala
ränta på utbetalat vederlag för någon Aktie till följd av Erbjudandet, oavsett om någon förlängning av Erbjudandet sker
eller om någon försening i redovisningen av likvid sker.
Redovisning av likvid till innehavare av Aktier
Redovisning av likvid för Aktier enligt Erbjudandet kommer
påbörjas så snart Dimesilia har förklarat Erbjudandet ovillkorat. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast omkring den 23 november 2016, beräknas redovisning
av likvid kunna påbörjas omkring den 23 november 2016.
Kontantvederlaget som utgår till innehavare som överlåter
Aktier kommer att betalas i svenska kronor.
Redovisng enligt Erbjudandet sker genom distribution av
avräkningsnotor till dem som accepterar Erbjudandet. Om
innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning genom
respektive förvaltare i enlighet med deras rutiner. Likvidbeloppet enligt Erbjudandet betalas till det avkastningskonto
som är anslutet till aktieägarens VP-konto i vilket Aktierna är
registrerade. Aktieägare i RusForest vars avkastningskonto
är felaktigt eller som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto erhåller likvid enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. I samband med redovisning av likvid
i Erbjudandet utbokas Aktierna från det spärrade VP-kontot
som sedan avslutas. Någon VP-avi skickas inte ut i samband
härmed.
Observera att även om Aktierna är pantsatta sker utbetalning i enlighet med vad som anges ovan.
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Förlängning av Erbjudandet
Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga Acceptperioden för Erbjudandet, liksom att tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Ifall 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.
Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i RusForest äger rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet. Återkallelse av accept ska ha inkommit till
Mangold Fondkommission på ovan angiven adress eller till
ovan angivet faxnummer innan Dimesilia har offentliggjort
att samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker under acceptfristen, senast
klockan 17:30 den sista dagen av acceptfristen. Aktieägare
vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar återkalla
lämnad accept ska göra detta i enlighet med instruktioner
från förvaltaren. Aktieägare måste kontakta sin förvaltare i
god tid så att återkallelse kan ske enligt ovan.
Kvarstår villkor för Erbjudandet som Dimesilia har förbehållet sig rätten att disponera över vid eventuell förlängning av
acceptfristen, ska rätten att återkalla lämnade accepter gälla
på motsvarande sätt under förlängningen.
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.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA eller annat land där Erbjudandet inte är giltigt) och vilka äger rätt att acceptera Erbjudandet, kan vända sig till Mangold Fondkommission per telefon
enligt ovan för information.
Information angående Erbjudandet
Anmälningssedel kommer att distribueras per den 25 oktober 2016 till direktregistrerade aktieägare i RusForest. Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på
Budgivarens webbplats, www.dimesilia.com, samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se. Ytterli-
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gare anmälningssedlar samt erbjudandehandling kan även
erhållas av Mangold Fondkommission på telefonnummer
08-503 015 80 eller genom e-post till ta@mangold.se.
Övrig information
Ingen kundrelation uppstår mellan aktieägare som accepterar Erbjudandet och Mangold Fondkommission på grund
av Mangold Fondkommissions roll som mottagande institut
avseende Erbjudandet.

9

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

Bakgrund och motiv till 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 ("Ägarna"), vilka båda är ryska medborgare och intresserade av potentialen i skogsindustrin.
Budgivaren och Ägarna 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 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 och Ägarna tror att Bolaget med dess aktieägare, styrelse och ledning måste ta alla nödvändiga steg för att skapa
en långsiktigt hållbar affärsmodell för Bolagets verksamhet och utveckling. Budgivaren har även en stark tro på att de rätta
stegen för att uppnå 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 utvecklande 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.
För ytterligare information hänvisas till information i denna Erbjudandehandling, som har upprättats av styrelsen i Dimesilia i
samband med Erbjudandet. Beskrivningen av RusForest på sidorna 12-48 i Erbjudandehandlingen har inte granskats av styrelsen
i RusForest. Styrelsen för Dimesilia försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i Erbjudandehandlingen beträffande Dimesilia överensstämmer med de faktiska förhållandena.

Limassol, 24 oktober 2016
Dimesilia Holdings Ltd.
Styrelsen
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Uttalande från RusForests styrelse

Något uttalande från styrelsen i RusForest avseende Erbjudandet förelåg inte vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandehandlingen. Dimesilia har varit i kontakt med styrelsen i Bolaget men styrelsen har ännu inte haft möjlighet att utvärdera Erbjudandet. RusForest styrelse ska, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sitt uttalande med anledning av
Erbjudandet senast två veckor före utgången av Acceptperioden, dvs. senast den 7 november 2016.
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Beskrivning av RusForest

Information rörande RusForest i denna Erbjudandehandling är uteslutande hämtad från offentligt material om RusForest och har
inte granskats eller verifierats av RusForest eller Dimesilia.

Verksamhet
RusForest är ett svenskt bolag med inriktning mot timmeravverkning och produktion av sågade trävaror i Ryssland.
Bolagets skogsarrenden uppgår till totalt 1,2 miljoner hektar i
RusForest kärnområden i östra Sibirien med olika kontraktstid om 25 eller 49 år där 80 procent förfaller mellan 2046
och 2060. Huvuddelen av RusForests arrenden används för
det egna trädbehovet där Bolaget har totala avverkningsrättigheter om 1,7 miljoner kubikmeter. Genom avverkningen
kan timmer och massaved genereras. Timret används för att
framställa olika sågade trävaror i RusForests sågverk samtidigt som massaved säljs till större delen till massafabriker.
RusForest har arrenden i Magistralnij där den totala arrenderade ytan uppgår till 746 352 hektar med en avverkningsrätt på 958 700 m3. Arrendena består till större del av lärkoch tallskog. I Magistralnij har Bolaget ett sågverk som dels
processar timmer från verksamhetens egen avverkning men
även inköpt timmer för att framställa olika sågade trävaror.
Sågverket har en kapacitet om 90 000 m3 per år. Under 2015
producerade sågverket 85 645 m3 sågade trävaror, jämfört
med 78 826 m3 under 2014.
Vidare färdigställde Bolaget under 2015 en pelletsfabrik i
Magistralnij med en årlig kapacitet om 30 000 ton där pellets
kan produceras utifrån flis och sågspån som är restprodukter i sågverksprocessen. För att transportera trävaror från
sågverket i Magistralnik i Östra Sibirien är sågverket försett
med en egen järnvägsstation för att kunna skicka leveranser
i det federala järnvägsnätet.
RusForest har även arrenden i Ust-Ilimsk som används för
det egna trädbehovet men en viss del skogsarealer är även
uthyrd till tredje part. Totalt arrenderar RusForest 447 930
hektar i Ust-Ilimsk med en årlig avverkningsrätt på 744 960
m3 i Irkutsk- och Krasnojarskregionerna. Arrendena domineras huvudsakligen av barrträ. Avverkningsverksamheten i
Ust-Ilimsk avverkade det första timret i december 2015 (13
076 m3).

Affärsidé
RusForest affärsidé är att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland genom att förstå och tillgodose sina kunders
behov, producera träprodukter och biobränslen av högsta
kvalitet från hållbart förvaltade skogar, locka de största talangerna i branschen, tillämpa bästa industripraxis samt
skapa värde för aktieägarna.
Strategi
RusForests strategi är att i större utsträckning dra nytta av
Bolagets skogstillgångar och ledningens erfarenhet och expertis och därmed stärka Bolagets position på den japanska
marknaden. Vidare är strategin att genom investeringar i en
bredare värdekedja även öka lönsamheten och minska Bolagets affärsrisker.
Mål
RusForest har följande kortsiktiga målsättning:
• Fortsätta förbättra kärntillgångarnas operativa och finansiella resultat;
• Utveckla den pågående avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk;
• Konsolidera skogsinnehaven i Ust-Ilimsk;
• Öka produktion och försäljning från pelletsfabriken i Magistralnij;
• Utvärdera möjligheterna att utveckla kärntillgångarna;
• Förenkla bolagsstrukturen ytterligare; samt
• Optimera skogsarrendeområdena.
Legal struktur
RusForest, med organisationsnummer 556694-6421 bildades den 20 december 2005 och har sitt säte i Stockholm,
Sverige med adress Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm.
Telefonnummer till huvudkontoret är +46 (0) 8-771 85 00.
RusForest är ett svenskt publikt aktiebolag och bedriver sin
verksamhet i enlighet med den svenska aktiebolagslagen.
Den operationella verksamheten bedrivs genom dotterbolag i Ryssland där koncernen även har ett operativt huvudkontor i Moskva.

Den största marknaden för Bolagets sågade trävaror under
2015 var Japan. Av den totala försäljningen av sågade trävaror utgjorde Japan 45 procent.
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Finansiell information i sammandrag

Nedan presenteras RusForests finansiella utveckling i sammandrag för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013, samt första
halvåret 2016 och 2015. De reviderade räkenskaperna för koncernen är upprättade i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Uppgifter motsvarande oreviderade räkenskaper för delårsperioderna
1 januari - 30 juni 2016 och motsvarande period 2015 har hämtats ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni
2016 och för 1 januari - 30 juni 2015, vilka har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS).

Koncernresultaträkning
2016-01-01 2016-06-30

2015-01-01 2015-06-30

2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

2013-01-01 2013-12-31

Omsättning

13 178

10 545

21 997

27 429

33 987

Kostnad för sålda varor

Belopp i TUSD
Kvarvarande verksamhet

-6 776

-5 931

-11 654

-18 204

-30 054

Bruttoresultat

6 402

4 614

10 343

9 225

3 933

Övriga intäkter

2 699

170

250

422

2 063

Distributionskostnader

-2 106

-1 830

-3 738

-4 891

-6 669

Administrationskostnader

-2 881

-2 249

-5 175

-8 477

-10 853

-5

-223

-220

-1 526

-516

-

-

-

-

-3 859

4 109

482

1 460

-5 247

-15 901

-1 176

-347

2 372

2 878

-

63

126

2020

455

93

-

-

-

41 404

-70

-48

-163

-969

-2 895

-1 183

-269

2 411

2 364

38 602

2 926

213

-3 871

-2 883

22 701

-319

-32

-284

-26

111

2 607

181

3 587

-2 909

22 812

Övriga kostnader
Nedskrivning
Rörelseresultat
Resultat från finansiella
poster
Valutakursförändringar
Finansiella intäkter
Resultat från obligationsomstrukturering
Finansiella kostnader
Netto finansiella poster
Resultat före skatt från
kvarvarande verksamhet
Skatt
Resultat efter skatt från
kvarvarande verksamhet

Avvecklad verksamhet
Resultat efter skatt för året från
avvecklad verksamhet
Periodens resultat
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-

-

-377

-11 632

-67 329

2 607

181

3 210

-14 541

-44 517
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Koncernrnbalansräkning
Belopp i TUSD

2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Skogsarrenderättigheter
Immateriella tillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar från såld tillgång
Förskottsbetalning för förvärv av minoritetsandel
Återbetald moms
Kundfordringar och övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Lånefordringar
Likvida medel
Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Eget kapital och reserver
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital, koncernen
Reserver
Omräkningsreserv
Balanserade vinstmedel
Periodens resulat
Summa eget kapital hänförligt till
Koncernens aktieägare
Minoritetsintressen
Summa eget kapital och reserver

18 917

17 232

16 152

14 914

68 441

-

-

-

-

14 406

51

74

49

98

334

5
18 973

1
17 307

5
16 206

6
15 018

4
83 158

2 450
389

1 801
3 242
450

2 134
343

1 750
6 242
-

10 368
-

1 532
1 586
221
2
12 501
18 681

1 246
1 136
5
19
10 274
18 173

2 278
1 483
24
12
8 404
14 678

1 530
1 563
52
93
9 987
21 217

6 229
5 684
54
3 637
25 972

18 681
37 654

18 173
35 480

14 678
30 884

21 217
36 235

19 562
45 534
128 719

20 752
358 068
49
-49 330
-298 929
2 552
33 162

20 683
358 448
34
-45 010
-302 139
144
32 160

20 683
358 448
44
-53 244
-302 139
3 238
27 030

20 683
358 448
24
-45 426
-287 310
-14 493
31 926

20 683
358 448
-15 738
-242 051
-45 270
76 072

-31
33 131

-36
32 124

-80
26 950

-106
31 820

430
76 502

130
5
135

260
1
261

133
5
138

479
6
485

17 884
4
17 888

-

-

5

6

8 053

4 035
34
319
4 388

2 775
35
285
3 095

3 041
76
674
3 796

3 858
42
24
3 930

12 179
30
32
20 294

-

-

-

-

14 035

4 388

3 095

3 796

3 930

34 329

4 523
37 654

3 356
35 480

3 934
30 884

4 415
36 235

52 217
128 719

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande lån och upplåning
Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntbärande lån och upplåning
Låneskulder till intresseföretag
Leverantörsskulder och övriga skulder
Kortfristiga skatteskulder
Avsättningar
Skulder direkt kopplade till tillgångar
som innehas för försäljning
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i TUSD
Periodens resultat

2016-01-01 2016-06-30

2015-01-01 2015-06-30

2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

2013-01-01 2013-12-31

2 607

181

3 210

-14 541

-44 517

487

2 357

2 201

16 117

40 219

-546

-20

-233

-63

-171

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

2 548

2 518

5 178

1 513

-4 469

Kassaflödesförändringar i rörelsekapital

1 584

23

-760

1 627

-993

-

-

-

2 235

-6 663

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 132

2 541

4 418

5 375

-12 125

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

2 758

-4 098

-10 483

-901

-203

30

299

403

1 339

3 939

-314

-

6

49

-

-

8

8

-18

-94

10 720

2 230

Justering för icke kassapåverkande poster
Betald skatt

Kassaflöde från den avvecklade verksamheten

Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar
Återbetalning av moms på investeringar
Förvärv av andelar i dotterbolag
Intäkter från försäljning av immateriella
tillgångar

2 735

Intäkter från försäljning av dotterbolag

-

3 000

5 862

Kostnader för försäljning av dotterbolag

-

-330

-330

-832

-

Lån återbetalda av närstående parter

-

-

-

4 568

-

Lån återbetalda av tredje part
Erhållen ränta

-

7

25

-

-

63

69

107

6

95

Kassaföde från den avvecklade verksamheten

-

-

-

477

-12 439

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-244

-1 045

-4 402

15 408

-6 472

Nyemission

-

-

-

-

28 659

Emissionskostnad

-

-

-

-

-3 377

Minoritetsintressen i förvärvade dotterbolag

-

-699

-699

-

-

Inlösen av lån hos sålda dotterbolag

-

-

-

-3 941

-

Ökning/(Minskning) av låneskulder

-

-142

-231

-7 096

-6 317

Betalda räntor

-

-1

-1

-786

-1 637

Kassaflöde från den avvecklade verksamheten

-

-

-

-2 205

3 336

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-842

-931

-14 028

20 664

Kassaflöde under perioden

3 888

654

-915

6 755

2 067

inklusive periodens kassaflöde från den kvarvarande verksamheten

3 888

654

-915

6 248

17 833

-

-

-

507

-15 766

inklusive periodens kassaflöde från den avvecklade verksamheten
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Kassaflödesanalys koncernen, forts.
2016-01-01 2016-06-30

2015-01-01 2015-06-30

2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

2013-01-01 2013-12-31

Likvida medel vid periodens början

8 404

9 987

9 987

3 760

2 586

inklusive periodens kassaflöde från
den kvarvarande verksamheten

8 404

9 987

9 987

3 637

2 519

-

-

-

123

67

Belopp i TUSD

inklusive likvida medel för den
avvecklade verksamheten
Kursdifferens i likvida medel

209

-367

-668

-528

-893

Likvida medel vid periodens slut

12 501

10 274

8 404

9 987

3 760

inklusive likvida medel för den kvarvarande verksamheten

12 501

10 274

8 404

9 987

3 637

-

-

-

-

123

inklusive likvida medel för den
avvecklade verksamheten

16 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

Nyckeltal
Nedan presenteras nyckeltal, såsom RusForest har definierat dessa.

Belopp i MUSD
Omsättning
EBITDA justerat

2016-01-01 2016-06-30

2015-01-01 2015-06-30

2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

2013-01-01 2013-12-31

13,2
3,4

10,5

22

27,4

34,0

2,3

4,6

1,5

-8,0

Rörelseresultat

4,1

0,5

1,5

-5,2

-15,9

Periodens resultat

2,6

0,2

3,2

-14,5

-44,5

Resultat per aktie före och efter utspädning

0,02

0,00

0,02

-0,11

-0,41

Kassa

12,5

10,3

8,4

10,0

3,6

Rörelsekapital
Nettoskuld

1,8

4,8

2,5

7,2

10,1

-12,4

-10,0

-8,3

-9,6

22,3

Definitioner av nyckeltal
Omsättning
Totala intäkter från sålda varor och tjänster under perioden.
EBITDA justerat
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar
justerat för extraordinära poster.
Rörelseresultat
Resultat före finansnetto.

året, justerat för innehav av egna aktier. Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom justering av resultatet hänförligt till aktieägarna och det viktade genomsnittliga antalet
utestående stamaktier, justerat efter innehavet av egna aktier, för effekterna av all utspädningspotential hos stamaktierna, vilket är aktieoptioner som tilldelats de anställda.
Kassa
Likvida medel vid periodens utgång.

Periodens resultat
Koncernens vinst eller förlust för perioden.

Rörelsekapital
Varulager, förutbetalda kostnader och andra omsättningstillgångar inklusive fordran från företagsförsäljning minus
leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder.

Resultat per aktie före och efter utspädning
Resultat per aktie före och efter utspädning för stamaktier. Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att
resultatet hänförligt till Bolagets aktieägare delas med det
viktade genomsnittliga antalet utestående stamaktier under

Nettoskuld
Räntebärande skulder minus räntebärande fordringar och
likvida medel.
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Aktiekapital och ägarstruktur i RusForest

Aktier och aktiekapital
Per dagen för offentliggörande av Erbjudandehandlingen uppgår antalet Aktier i RusForest till 130 655 471 stycken. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 132 055 471 kronor. RusForest noterades på First North den 7 augusti 2006. Aktien handlas
under kortnamnet RUSF. ISIN-koden är SE0005132511.
Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Förändring av
antalet aktier

Förändring av aktiekapitalet i SEK

Bolagets bildande

1 000

100 000,00

Aktieuppdelning

9 000

-

2005
2006
2006

Nyemission

40 000

400 000,00

2006

Nyemission

8 818 800

88 188 000,00

2007

Nyemission

4 352 650

43 526 500,00

2008

Nyemission

81 750

817 500,00

2009

Apportemission

8 537 640

85 376 400,00

21 840 840

218 408 400,00

10,00

2010

Nyemission

43 681 680

436 816 800,00

65 522 520

655 255 200,00

10,00

2011

Nyemission

29 437 529

294 375 290,00

94 960 049

949 600 490,00

10,00

2011

Nyemission

847 645

8 476 450,00

95 807 694

958 076 940,00

10,00

2012

Minskning av aktiekapitalet

2012

Nyemission

2013

Minskning av aktiekapitalet

2013
2013

Totalt antal
aktier

Totalt aktiekapital i SEK

Kvotvärde

1 000

100 000,00

100,00

10 000

100 000,00

10,00

50 000

500 000,00

10,00

8 868 800

88 688 000,00

10,00

3 221 450

132 214 500,00

10,00

13 303 200

133 032 000,00

10,00

-

-862 269 246,00

95 807 694

95 807 694,00

1,00

383 230 776

383 230 776,00

479 038 470

479 038 470,00

1,00

-

-474 248 085,30

479 038 470

4 790 384,70

0,01

Kvittningsemission

6 500 118 750

65 001 187,50

6 979 157 220

69 791 572,20

0,01

Nyemission

2 874 230 820

28 742 308,20

9 853 388 040

98 533 880,40

0,01

2013

Riktad emission

3 350 000 000

33 500 000,00

13 203 388 040

132 033 880,40

0,01

2013

Nyemission

60

0,60

13 203 388 100

132 033 881,00

0,01

2013

Omvänd split

2016

Minskning

2016

Fondemission

-13 071 354 219

-

132 033 881

132 033 881,00

1,00

-1 378 410

-1 378 410,00

130 655 471

130 655 471,00

1,00

-

1 400 000,00

130 655 471

132 055 471,00

1,01
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Ägarstruktur
Antalet aktieägare i RusForest uppgick per den 30 september 2016 till 6 128. De tio största aktieägarna i Bolaget kontrollerar
66,02 procent av Aktierna och rösterna i RusForest.

Aktieägare

Antal aktier

Kapital, %

Röster, %

Lasnerio Commercial Ltd.

33 500 000

25,64%

25,64%

Merrill Lynch International

19 027 500

14,56%

14,56%

Avanza Pension

11 975 560

9,17%

9,17%

Banque Carnegie Luxembourg S.A

3 910 220

2,99%

2,99%

Swedbank AS

3 595 305

2,75%

2,75%

Client Long

3 103 941

2,38%

2,38%

Nordnet Pensionsförsäkring

3 083 374

2,36%

2,36%

Dublin Branch Credit Suisse AG

3 015 175

2,31%

2,31%

Alexander Rudik

2 959 589

2,27%

2,27%

Morgan Stanley and co Llc
Totalt 10 största aktieägare
Övriga
Totalt, alla ägare

Kursutveckling och omsättning
Grafen nedan visar kursutveckling och omsättningen för Aktien under de senaste två åren till och med den 21 oktober
2016.
Aktiepris (SEK)

Volym per dag (miljoner)
7

2,4

6

2

5

1,6

4

1,2

3

0,8

2

0,4

1

0
2014-10-16

2015-04-18

2015-10-19

RusForest handelsvolym

2016-04-20

0
2016-10-21

RusForest aktiepris

Utdelningspolicy
RusForest har inte lämnat någon utdelning. Utdelningen till
aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat,
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2 076 573

1,59%

1,59%

86 247 237

66,02%

66,02%

44 408 234

33,98%

33,98%

130 655 471

100,0%

100,0%

kassabalans och investeringsbehov. RusForest mål är att
kunna ge utdelning så fort Bolagets finanser tillåter det.
Bemyndiganden
På årsstämma den 1 juni 2016 beslutades att bemyndiga
styrelsen att, för tiden intill årsstämman 2017 vid ett eller
flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande så
många Aktier att antalet syntetiskt återköpta Aktier vid varje
tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet Aktier i Bolaget. Bolaget ska därvid ingå s.k. swapavtal om byte
av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen
på Bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de Aktier som ligger till grund för
swapavtal. För det fall syntetiska återköp genomförs avser
styrelsen i framtiden att återkomma med ett förslag till
beslut om inlösen.
Utestående teckningsoptioner och konvertibler
På årsstämman den 15 maj 2013 beslutade att anta ett personaloptionsprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar i företagsledningen, med rätt att förvärva
högst 2 400 000 Aktier i RusForest. Varje teckningsoption

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

ger innehavaren rätt att teckna sig för en aktie i Bolaget till
ett lösenpris om 2,93 kronor. Antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under personaloptionsprogrammet
som beskrivs ovan uppgår för närvarande till 900 000. RusForest har inga utestående konvertibler.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
i RusForest
Styrelse
RusForests styrelse består av fyra ledamöter och har sitt säte i Stockholm. Styrelsen väljs årligen vid årsstämma för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som omvaldes av årsstämman i Bolaget den 1 juni 2016 redovisas nedan.
Namn

Född

Position

Alexander

1971

Styrelseordförande och styrelseledamot

Per Brilioth

1969

Styrelseledamot

Peter Nilsson

1963

Styrelseledamot

Camilla Öberg

1964

Styrelseledamot

Alexander Rudik (född 1971)
Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan
2013.
Alexander Rudik är grundare och verkställande direktör för
Nova Capital LLC, medlem och affärsambassadör för Sverige
inom Delovaya Rossiya, medlem av strategikommittén inom
den ryska industriutvecklingsfonden.
Utbildning och tidigare erfarenheter:
Examen från Moskvas statliga universitet Lomonosov och
en master of Management och en MBA från Akademin för
nationalekonomi under den ryska federationens regering.
Alexander Rudik har tidigare grundat Region Group of Companies, varit vice guvernör för en valkrets i Ryssland, styrelseledamot i samma finansiella institutioner och industriföretag i Ryssland. Alexander Rudik har även varit ordförande
i underutskottet för träförädlingsindustri och bostadsbyggande i den ryska federala handelskammarens kommitté
för utveckling av timmer- och skogsindustrin och affärsrådet
för samarbete med Polen, varit ledamot i skogsstyrelsen för
Rysslands federala ministerium för naturresurser.
Per 30 september 2016 uppgår Alexander Rudiks innehav i
RusForest AB till 2 959 589 Aktier.

Utbildning och tidigare erfarenheter:
Examen från Stockholms universitet och en Master of Finance från London Business School. Per Brilioth har tidigare
varit ansvarig för avdelningen för nya marknader vid Hagströmer & Qviberg AB.
Per 30 september 2016 uppgår Per Brilioths innehav i RusForest AB till 150 000 Aktier.
Peter Nilsson (född 1963)
Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör i
Bergs Timber AB.
Tidigare erfarenheter:
Peter Nilsson har tidigare varit operativ chef i RusForest från
oktober 2012 till mars 2013. Vidare har Peter tidigare varit
verkställande direktör i Södra Timber AB, Geijer & Söner AB,
flera befattningar i SCA Timber AB, däribland verkställande
direktör för verksamheten i Storbritannien, styrelseledamot i
i flera styrelser i företag inom distribution av sågade trävaror
och byggnadsbranschen.
Per 31 mars 2016 uppgår Peter Nilssons innehav i RusForest
AB till 45 000 Aktier.
Camilla Öberg (född 1964)
Styrelseledamot sedan 2011.

Per Brillioth (född 1969)
Styrelseledamot sedan 2009.
Per Brillioth är styrelseordförande, styrelseledamot och
verkställande direktör i Vostok New Ventures Ltd., styrelseordförande i Pet Sounds AB, Gavald Holdings AB, Pomegranate Investment AB och Pet Sounds Digitalt AB, styrelseledamot i Tethys Oil AB, X5 Group AB, Kontakt East Holding AB,
Svenska Fotografiska museet AB, Vlärden AB, LeoVegas AB
(publ), RusForest Holding AB, Avito AB, Fotografiska International AB, NMS Investment AB, Merro Worldwide Ltd., Naseeb Networks, Inc., IZH Holdings Ltd., och el BasharSoft Inc.
samt styrelsesuppleant i Avito Holding AB och Digital Agency
Ryssland AB.

Camilla Öberg är styrelseledamot i Black Earth Farming Ltd.,
finanschef för Cybercom Group AB, styrelseledamot i dotterbolag inom Cybercom Group AB.
Utbildning och tidigare erfarenheter:
Utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Camilla Öberg har tidigare varit finanschef för Logica Sweden,
chef för investerarrelationer och Group Treasury på WM-data samt finanschef för ett av WM-datas dotterbolag och business controller för ett av fyra affärsområden. Camilla har
även varit finanschef på Integro AB och Lexicon samt arbetat
inom redovisning och extern rapportering på SEB.
Per 31 mars 2016 uppgår Camilla Öbergs innehav i RusForest AB till 3 500 Aktier.
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Ledande Befattningshavare
RusForest ledning består av verkställande direktör, finansdirektör och operativ chef. De befattningshavare som ingår i ledningen redovisas nedan.
Namn

Född

Position

Anton Bogdanov

1974

Verkställande direktör för Managementbolaget

Gustav Wetterling

1981

Finansdirektör

Anders F. Börjesson

1971

Verkställande direktör för holdingbolaget RusForest AB

Anton Bogdanov (född 1974)
Verkställande direktör för managementbolaget sedan 2014.
Tidigare erfarenheter:
Anton Bogdanov har tidigare varit operativ chef för RusForest AB och verkställande direktör för Nova Management
Group.
Per 30 september 2016 uppgår Anton Bogdanovs innehav
i RusForest AB till 550 000 Aktier och personaloptioner om
300 000.

Per 31 mars 2016 uppgår Anders F. Börjessons innehav i
RusForest AB till 250 000 Aktier och personaloptioner om
300 000.
Revisor
Bo Lagerström (född 1966)
Till revisor omvaldes vid årsstämman 1 juni 2016 revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB org.nr
556029-6740. Den auktoriserade revisorn Bo Lagerström är
huvudansvarig revisor.

Gustav Wetterling (född 1981)
Finansdirektör sedan 2014.
Gustav Wetterling är styrelseledamot i AGEFA miljö och i dotterbolag till RusForest-koncernen.
Utbildning och tidigare erfarenheter:
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Gustav Wetterling har tidigare varit chef för inköp och investerarrelationer på Black Earth Farming Ltd., arbetat på
Vostok Nafta Investment Ltd. och Svenska Handelsbanken.
Per 31 mars 2016 uppgår Gustav Wetterlings innehav i RusForest AB till 110 000 Aktier och personaloptioner om 300
000.
Anders F. Börjesson (född 1971)
Verkställande direktör för holdingbolaget RusForest AB sedan 2013.
Anders F. Börjesson är chefsjurist för holdingbolaget RusForest AB samt för Vostok New Ventures - och Vostok Emerging Finance-koncernerna, styrelseledamot i Pomegranate
Investment AB (publ) och medlem i New York Bar.
Utbildning och tidigare erfarenheter:
Juristexamen från Stockholms universitet och en LL.M. från
NYU School of Law. Anders F. Börjesson har tidigare varit
biträdande jurist vid Mannheimer Swartlings kontor i S:t Petersburg och Moskva.
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Bolagsordning för RusForest

§ 1. Firma
Bolagets firma är RusForest AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2. Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3. Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller
indirekt, genomföra, förvalta och avyttra investeringar i huvudsakligen icke noterade bolag i Ryssland och inom OSS
(Oberoende Staters Samvälde), förvalta lös egendom och
bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000)
kronor och högst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor.
§ 5. Aktier
Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000)
och högst tvåhundra miljoner (200.000.000).
§ 6. Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.
§ 7. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari - 31 december.
§ 8. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, utan eller med högst två (2) suppleanter.
§ 9. Revisorer
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan
eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Tillrevisor samt,
i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
§ 10. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska 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 Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
§ 11. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem varda-
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gar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare eller
ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma
endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget
på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 12. Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella
revisorssuppleanter;
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
§ 13. Likvidation
På den årsstämma som hålls 2013 skall prövas huruvida bolaget skall träda likvidation eller om bolaget skall fortsätta
sin verksamhet. Beslutar sådan årsstämma att bolaget skall
fortsätta sin verksamhet upphör denna paragraf att gälla.
§ 14. Ändring i bolagsordningen
Beslut om ändring av denna bolagsordnings 3 §, 13 § eller
14 § är inte giltigt med mindre det biträtts av aktieägare med
mer än nio tiondelar (9/10) av de avgivna rösterna företrädande nio tiondelar (9/10) av bolagets samtliga aktier.
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RusForest delårsrapport för perioden januari-juni 2016
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Beskrivning av Dimesilia

Beskrivning av Dimesilia
Dimesilia Holdings Ltd. är ett privatägt holdingbolag registrerat på Cypern med cypriotiskt org.nr HE 330563. Dimesilia är
ett företag för särskilt ändamål som kommer användas för
att lämna Erbjudandet till aktieägarna i RusForest.
Dimesilia registrerades i mars 2014 och har sitt säte i Limassol på Cypern. Sedan skapandet har Dimesilia varit vilande och någon verksamhet har inte bedrivits vilket gör att
finansiell historik och nyckeltal saknas. Under oktober 2016
förvärvade dock Dimesilia cirka femton procent av samtliga
utestående Aktier i RusForest och beslut fattades att lämna
ett frivilligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest
med erbjudande om att förvärva samtliga utestående Aktier.
Dimesilia ägs av Andrey Tarasov och Ilya Korbashov (ovan
definierade såsom Ägarna) vilka båda är ryska medborgare. Ägarna har mer än tjugo års erfarenhet från den finansiella sektorn och deras huvudsakliga verksamhet bedrivs
inom investment banking. Ägarna äger en medelstor bank
i Ryssland, CentroCredit Bank (www.ccb.ru) (”CentroCredit”).
CentroCredit är en av de mest aktiva aktörerna på den ryska
finansmarknaden samt är en av aktieägarna i Moscow Exchange. CentroCredit har en full uppsättning av tillstånd utfärdade av den ryska centralbanken och kan således bedriva
allmän bankverksamhet, handel med finansiella instrument,
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mäklartjänster för handel med finansiella instrument samt
värdepappersförvaltning etc.
Finansiering av Erbjudandet
Dimesilia erbjuder ett kontant vederlag till aktieägarna i RusForest. Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat genom befintliga och
tillgängliga kontanta medel samt genom lån från närstående
bolag till Dimesilia. Dimesilia har, vid tidpunkten för Erbjudandets lämnande, tillsett att kontanta medel, motsvarande
Erbjudandet, har funnits tillgängliga på konto hos Mangold
Fondkommission. Tillskjutet kapital från Ägarna uppgår till
782 700 USD. Resterande kapital, 26-27 miljoner USD, består av lånade medel från närstående bolag till Dimesilia genom ingånget låneavtal. Vid full accept av Erbjudandet kommer således cirka 3 % av Erbjudandet att finansieras med
eget kapital och resterande del med lånade medel.
Låneavtalet har ingåtts på marknadsmässiga villkor och långivaren har inte uppställt några särskilda villkor för lånets
återbetalning. Lånets löptid är fem år och lånet belöper med
en årlig ränta om 4,5 %.
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Skattefrågor i Sverige

Inledning
Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag med anledning
av Erbjudandet. Sammanfattningen avser aktieägare i RusForest som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte
annat anges. Sammanfattningen är baserad på vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet gällande lagstiftning
och är endast avsedd som allmän information och är inte att
se såsom skatterättslig rådgivning i något hänseende. Sammanfattningen behandlar inte uttömmande alla skattefrågor
som kan uppkomma i samband med Erbjudandet.
Sammanfattningen behandlar inte:
•
situationer när värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet;
•
situationer när värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag;
•
situationer när värdepapper innehas via en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto;
•
de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga på
innehav av aktier som anses näringsbetingade;
•
de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är, eller tidigare har varit, fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av
sådana aktier;
•
utländska företag som bedriver verksamhet från
fast driftställe i Sverige; eller
•
utländska företag som har varit svenska företag.
Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa speciella företagskategorier såsom investmentföretag och investeringsfonder samt för personer som är begränsat skattskyldiga i
Sverige. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild
aktieägare beror delvis på dennes specifika situation. Varje
aktieägare i RusForest uppmanas att rådfråga skatterådgivare om de specifika skattekonsekvenser som kan uppstå i
det enskilda fallet med anledning av Erbjudandet, inklusive
tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler, bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal och andra regler som
kan äga tillämplighet.
Beskattning i Sverige vid avyttring av aktier
Allmänt
Aktieägare i RusForest som accepterar Erbjudandet och
avyttrar sina Aktier i RusForest blir normalt föremål för kapitalvinstbeskattning. Avyttringstidpunkten infaller när ett
för parterna bindande avtal föreligger. Kapitalvinst respek-
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tive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och
omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga
aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid
försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom Aktier i RusForest, får, som ett alternativ, schablonmetoden användas.
Enligt schablonmetoden bestäms anskaffningsvärdet till 20
procent av nettoförsäljningsersättningen.
Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och
kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier, såsom Aktier i RusForest, får dras av fullt ut
mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år
dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som
beskattas som aktier (dock inte andelar i investeringsfonder
som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade
räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu
nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget
kapital med 70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21
procent av det återstående underskottet. Underskott kan
inte sparas till senare beskattningsår.
Aktiebolag
För aktiebolag som accepterar Erbjudandet och avyttrar
Aktier i RusForest aktualiseras kapitalvinstbeskattning. För
aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. Kapitalvinst och kapitalförlust
beräknas på samma sätt som för privatpersoner (se beskrivning ovan under ”Fysiska personer”).
Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper
som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan dras
av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma år
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt
mellan företagen och båda företagen begär det vid samma
års taxering. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat ut-
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nyttjas ett visst år, får sparas och dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga
på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.
Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige är vanligtvis inte föremål för svensk beskattning vid en försäljning
av aktier (se nedan angående vissa undantag). Sådana aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i det land där de
har sin skatterättsliga hemvist.
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Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige
kan dock, under vissa förhållanden, beskattas för en kapitalvinst på försäljning av aktier om personen har varit bosatt
eller stadigvarande vistats i Sverige under det kalenderår
när försäljningen ägde rum eller något av de föregående tio
kalenderåren. Sveriges rätt till sådan beskattning begränsas
dock med stöd av vissa av de dubbelbeskattningsavtal Sverige ingått med andra länder.
Aktiebolag som är begränsat skattskyldiga i Sverige är vanligtvis inte föremål för svensk beskattning vid en försäljning
av aktier om inte aktierna är hänförliga till verksamhet som
bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.
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Adresser

Bolaget
RusForest AB (publ)
Hovslagargatan 5
111 48 Stockholm
Tel: +46 8 771 85 00
Fax: +46 8 545 015 54
Hemsida: www.rusforest.com
E-mail: info@rusforest.com
Budgivaren
Dimesilia Holdings Ltd.
Georgiou Varnakioti, 10
Kat Polemidia 4150
Limassol, Cypern
Tel: +35 7 253 833 05
Hemsida: www.dimesilia.com
E-mail: info@dimesilia.com

Legal rådgivare
Northlaw AB
Box 5325
102 47 Stockholm
Tel: +46 8 408 90 000
Hemsida: www.northlaw.se
Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Tel: +46 8 402 90 00
Hemsida: www.euroclear.com

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel: +46 8 50 30 15 80
Fax: +46 8 50 30 15 51
Hemsida: www.mangold.se
E-mail: ta@mangold.se

52 ADRESSER

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

