
Inbjudan till teckning av aktier i 
RusForest AB:s (publ) nyemission 2010



Företrädesrättsemissionen i sammandrag

Företrädesrätt 
En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

ISIN-koder
Teckningsrätt
Betald tecknad aktie (BTA)
Aktie

SE0003559681
SE0003559699
SE0001732728

Teckningskurs
För varje tecknad aktie skall 10 kronor erläggas kontant.1) 

Avstämningsdag
15 oktober 2010.

Teckningstid
18 oktober – 1 november 2010.

Finansiell kalender 
Delårsrapport för niomånaders perioden som avslutas 
30 september 2010 kommer att offentliggöras den 
23 november 2010.

Bokslutskommunikén för perioden 1 januari 2010 till 
31 december 2010 kommer att offentliggöras den 
24 mars 2011.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning under teckningstiden och senast den 1 november 2010. 
Vostok Nafta tecknar och betalar för nya aktier med stöd av teckningsrätter genom att senast den 1 november 2010 sända in 
särskild teckningslista.

Handel med teckningsrätter
19 oktober – 27 oktober 2010.

Handel i BTA
19 oktober 2010 till dess att aktiekapitalökningen har registrerats.

Teckning utan företrädesrätt
Teckning utan företrädesrätt sker genom att aktietecknare senast den 1 november 2010 sänder in särskild teckningslista.

Likviddag vid teckning utan företrädesrätt
Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter det att 
avräkningsnota erhållits av tecknaren.

Aktieägaren Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvittning av fordran på Bolaget om totalt 1) 85 356 700 kronor (12 220 000 USD), 
beräknat på valutakurs SEK/USD 6,985 den 21 september 2010.

Definitioner 
AAC
avser Annual Allowable Cut (årlig tillåten avverkning)

BFN
avser Bokföringsnämndens allmänna råd

BTA
avser betald tecknad aktie

CTL
avser cut-to-length

Dollar eller USD
avser amerikanska dollar

Euro eller EUR
avser Europeiska unionens officiella valuta

Euroclear
avser Euroclear Sweden AB (organisationsnummer 556112-8074)

First North
avser NASDAQ OMX First North

FSC
avser Forest Stewardship Council

Företrädesrättsemissionen
avser inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare i RusForest AB (publ)

Infa
avser OOO Infa, (organisationsnummer 1022900533160)

Kronor, kr eller SEK
avser svenska kronor

Koden
avser Svensk kod för bolagsstyrning

LDK-3
avser OAO Archangelskiy lesopilno-derevoobrabativaushchiy
kombinat Nº3, (organisationsnummer 1022900511809)

Nord Timber Group eller NTG
avser Amalage Limited (cypriotiskt organisationsnummer 
HE 211475) och dess dotterbolag, såvida inte annat framgår av 
sammanhanget

Rotpris
avser virke stående på rot som genom anbudsförfarande säljs för
slutavverkning

Rubel eller RUB
avser ryska rubel

RusForest, Bolaget eller Koncernen
avser RusForest AB (publ), tidigare Varyag Resources AB (publ), 
(organisationsnummer 556694-6421) och dess dotterbolag, såvida 
inte annat framgår av sammanhanget

RusForest Trading
avser OOO TD RusForest

Tuba
avser OOO Tuba-Les och ZAO Tublesprom

Vostok Nafta
avser Vostok Nafta Investment Ltd. (organisationsnummer 39861)
och dess dotterbolag

Öhman
avser E. Öhman J:or Fondkommission AB (organisationsnummer
556206-8956) som i samband med föreliggande Företrädes rätts-
emission agerar finansiell rådgivare åt Bolaget samt emissions -
institut

Omslagets framsida: OOO Lesprom, Magistralny, Irkutsk regionen
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Information till investerarna
Med anledning av nyemission (”Företrädesrättsemissionen”) om högst 43 681 680 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktie ägare 
i RusForest AB (publ) har Bolaget upprättat detta prospekt.

Detta prospekt har upprättats av RusForest i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europa parla-
mentets och rådets direktiv 2003/71/Eg och EU-kommissionens förordning (Eg) nr 809/2004. prospektet har godkänts och registrerats 
av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instru-
ment. godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller 
fullständiga.

Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Ryssland, Japan eller Australien eller andra 
länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. prospektet 
får därför inte distribueras i land där distributionen kräver sådan åtgärd eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, 
de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 (”Securities Act”) eller 
någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person 
med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller 
någon provins lag i Kanada. 

prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen och är baserade på styrelsens kännedom om 
nuvarande förhållanden avseende RusForest, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärk-
sam på att dessa uttalanden, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet och det lämnas inte någon försäkran om att 
uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att infrias. Den som överväger att investera i RusForest, uppmanas därför 
att noggrant studera prospektet, särskilt avsnittet ”Riskfaktorer”. prospektet innehåller även information från tredje män. Sådan infor-
mation har återgivits korrekt och, såvitt styrelsen känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. De siffror som redovisas i prospektet har i vissa fall avrundats, varför summeringar i tabellerna 
inte alltid stämmer. Förutom vad som uttryckligen anges i detta prospekt har inga andra delar av prospektet granskats eller reviderats av 
Bolagets revisorer.

Varje investerare bör konsultera sin egen rådgivare innan denne tecknar eller förvärvar teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller 
aktier i Bolaget. Distribution av detta prospekt innebär inte att uppgifterna häri är aktuella vid någon annan tidpunkt än per datumet för 
prospektet eller att Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella tillstånd har varit oförändrat sedan detta datum. För det fall det sker 
väsentliga förändringar av informationen i prospektet under perioden från dagen för offentliggörandet men innan anmälnings perioden 
för Företrädesrättsemissionen löper ut, kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna i lagen om handel med 
finansiella instrument, vilken reglerar offentliggörandet av tillägg till prospektet.

Finansiell rådgivare i Företrädesrättsemissionen är Öhman som biträtt RusForest i upprättandet av prospektet. Öhman har  förlitat 
sig på information tillhandahållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i prospektet härrör från RusForest friskriver sig Öhman från 
allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av 
investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i prospektet. Öhman är även emissionsinstitut avseende 
Företrädesrättsemissionen. Öhman har inga finansiella eller andra intressen i Företrädesrättsemissionen, utöver ett förutbestämt arvode 
för sina tjänster.

RusForest förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande avvisa eller återkalla varje teckning av teckningsrätter, BTA eller aktier 
i Bolaget som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till överträdelse av eller brott mot någon lagstiftning, regel eller 
föreskrift.

Tvist rörande Företrädesrättsemissionen enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt varvid 
Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Ägande av aktier eller andra finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. En 
investering i RusForest innebär en betydande risk bland annat av det skälet att verksamheten bedrivs i dotterbolag i Ryssland. En investe-
ring i Bolaget bör föregås av en ingående analys av RusForest, dess verksamhet samt av allmän information om Ryssland. 

Förutom som framgår av revisorernas rapport avseende proforma finansiell information på sidan 65 och av revisorernas revisionsbe-
rättelser, vilka har införlivats i detta prospekt genom hänvisning, eller annars uttryckligen anges har ingen information i detta prospekt 
granskats eller reviderats av Bolagets nuvarande eller tidigare revisorer.
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Företrädesrättsemissionen i korthet 
Den som på avstämningsdagen den 15 oktober 2010 
är registrerad som aktieägare i RusForest äger företrä
desrätt att för en befintlig aktie teckna två nya aktier. 
Teckningskursen är fastställd till 10 kronor per aktie. 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske 
genom kontant betalning under perioden 18 oktober till 
och med 1 november 2010. Aktieägaren Vostok Nafta äger 
rätt att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvitt
ning av fordran på Bolaget om totalt 85 356 700 kronor 
(12 220 000 USD)1). Vostok Nafta tecknar och betalar för 
nya aktier med stöd av teckningsrätter genom att senast 
den 1 november 2010 sända in särskild teckningslista. 

Genom Företrädesrättsemissionen kan Bolagets 
aktiekapital ökas med högst 436 816 800 kronor genom 
emission av sammanlagt högst 43 681 680 aktier. 
Bolagets aktiekapital kan således komma att öka från 
218 408 400 kronor till högst 655 225 200 kronor och 
antalet aktier i Bolaget från 21 840 840 aktier till sam
manlagt högst 65 522 520 aktier. Vid full teckning i 
Företrädesrättsemissionen tillförs Bolaget cirka 437 mil
joner2) kronor före emissionskostnader vilka beräknas 
uppgå till cirka 15 miljoner kronor.

Villkor och anvisningar i sammandrag
Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i RusForest berättigar 
till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs: 10 kronor per aktie.

Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 
12 oktober 2010.

Avstämningsdag: 15 oktober 2010.

Teckningstid: 18 oktober – 1 november 2010.

Teckning med företrädesrätt och betalning: Teckning med 
stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning 
under teckningstiden. Aktieägaren Vostok Nafta äger 
rätt att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvitt
ning av fordran på Bolaget om totalt 85 356 700 kronor 
(12 220 000 USD)1). Vostok Nafta tecknar och betalar för 
nya aktier med stöd av teckningsrätter genom att senast 
den 1 november 2010 sända in särskild teckningslista.

Teckning utan företrädesrätt och betalning: Betalning för 
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall erläggas 
senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota 
erhållits av tecknaren.

Handel med teckningsrätter: 19–27 oktober 2010.

Handel med BTA: 19 oktober 2010 till dess aktiekapital
ökningen registrerats.

Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per registrerad 
aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) 
teckningsrätt. För att inte förlora värdet på teckningsrät
terna måste de antingen säljas senast den 27 oktober 2010 
eller utnyttjas för att teckna aktier i RusForest senast den 
1 november 2010. För ytterligare information se avsnitt 
”Villkor och anvisningar”. 

Motiv för Företrädesrättsemissionen
RusForest förädlar tall, lärk och granbeståndet på sina 
arrenderade skogsområden i Sibirien till en rad olika 
sågade trävaror, varav en mindre andel hyvlade varor, 
golv och interiörsprodukter vid två olika sågverksan
läggningar. Bolagets målsättning är att utvecklas till ett 
ledande oberoende integrerat skogs och sågverksbolag i 
Ryssland med en årlig avverkning om 1,8–2,0 miljoner m3 
och en årlig sågproduktion om 550 000–600 000 m3 under 
de kommande fyra åren. Det kvarstår dock ett antal vik
tiga insatser för att Bolaget skall uppvisa tillfredsställande 
tillväxt och fullt ut kunna utnyttja de möjligheter som 
ryskt skogsbruk erbjuder. Bolaget avser använda likviden 
från Företrädesrättsemissionen till att finansiera fortsatta 
investeringar samt till vidareutveckling av RusForests 
befintliga verksamhet. Därutöver har Bolaget tecknat 
avtal om att förvärva bolagen LDK3 och Infa, vilka utökar 
RusForests geografiska närvaro till Archangelskregionen 
samt möjliggör för RusForest att efter omstruktureringen 
effektivt leverera sågade trävaror till Europa, Mellanöstern 
och Nordafrika. LDK3 och Infa förvärvades från 
Northern Shipping Company till ett belopp om totalt cirka 
96 miljoner kronor. I syfte att kunna genomföra förvärven 
och investeringarna beslutade en extra bolagsstämma den 
8 oktober 2010 att genomföra Företrädesrättsemissionen. 
Därutöver kommer emissionslikviden användas i syfte 
att återbetala det utestående obligationslånet inklusive 

Sammanfattning

Sammanfattningen skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att teckna aktier i Bolaget skall grunda sig 

på en bedömning av prospektet i dess helhet. 

En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för 

kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i samman-

fattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i 

förhållande till de andra delarna av prospektet.

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
Av emissionslikviden är 2) 83 820 000 kronor (12 000 000 USD) inbetalt i förskott av Vostok Nafta och hela  förskottet inklusive upplupen ränta per den 
21 september 2010 kan användas för kvittning i emissionen. Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 1 536 700 kronor (220 000 USD).
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Sammanfattning

upplupen ränta om totalt 57,5 miljoner kronor samt den 
bryggfinansiering inklusive ränta som erhållits av Vostok 
Nafta om totalt 85,4 miljoner kronor (12,2 miljoner USD)1). 
Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för tecknade 
aktier i Företrädesrättsemissionen genom kvittning av sin 
fordran.

Riskfaktorer
Nedan följer en översikt av de mest väsentliga potentiella 
riskerna vid en investering i RusForest:

”Risk hänförlig till Ryssland”, ”Leverantörer och 
kunder”, ”Beroende av nyckelpersoner”, ”Skogs arrenden”, 
”Priset på RusForests aktier och begränsad likviditet”. 
Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av 
riskfaktorer som har betydelse för RusForests verksamhet 
eller för en investering i av RusForest utgivna aktier 
eller andra värdepapper. För mer utförlig information se 
avsnittet ”Riskfaktorer”.

RusForest i korthet
RusForest är ett skogsbolag med verksamhet i östra 
Sibirien. Dessutom avser Bolaget, genom förvärvet av 
LDK3 och Infa, utvidga sin geografiska närvaro till 
Archangelsk i nordvästra Ryssland. Sedan Bolagets 
bildande 2006, har RusForest vuxit med avseende på 
skogstillgångar och på sågverkskapacitet både genom 
strategiska förvärv och egna utvecklingsprojekt. Bolaget 
kontrollerar genom arrendeavtal omkring 860 000 hektar 
skog med årliga avverkningsrätter om cirka 1,44 miljoner 
m3. Till följd av förvärvet av LDK3 förväntas ytterligare 
177 200 m3 avverkningsrätter tillkomma.2) 

RusForests huvudsakliga affärsidé är att förädla tall, 
gran och lärkbeståndet på sina skogsmarker till en rad 
olika sågade trävaror, varav en mindre andel hyvlade 
varor, golv och interiörprodukter. Koncernens totala såg
verkskapacitet, som för närvarande uppgår till omkring 
200 000 m3, beräknas öka till runt 550 000–600 000 m3 i 
samband med förbättringar vid de nuvarande sågverken, 
färdigställandet av sågverket RusForest Magistralnij samt 
förvärvet av LDK3.

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.2) 
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Sammanfattning

Finansiell information
Nedanstående sammandrag av RusForests räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finan-
siella utvecklingen” och RusForests reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för åren 2007–2009, samt 
oreviderad delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2010, vilka samtliga är införlivade i detta prospekt genom 
hänvisning.

Resultaträkningar i sammandrag, koncernen

IFRS BFN

I tusentals kronor

Jan–jun 2010  
(6 månader)  
Oreviderad

Jan–jun 2009  
(6 månader)  
Oreviderad

Jan–dec 2009  
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008  
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008  
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2007  
(12 månader) 

Reviderad

Omsättning 187 139 21 590 207 526 – – –

Kostnad för sålda varor –173 338 –22 938 –201 101 – – –

Bruttoresultat 13 801 –1 348 6 425 – – –

       

Övriga rörelseintäkter 14 935 1 597 20 209 968 968 903

Distributionskostnader –49 825 –4 590 –49 726 – – –

Administrationskostnader –43 938 –20 935 –65 328 –26 020 –26 020 –20 310

Resultat från avyttrade andelar – – – –19 324 –19 324 –

Övriga kostnader –8 247 –18 286 –25 166 –47 393 –47 393 –7 688

Resultat före finansiella poster –73 273 –43 562 –113 586 –91 769 –91 769 –27 095

       

Finansiella poster –8 453 8 953 5 717 28 991 28 991 11 358

Resultat efter finansiella poster –81 727 –34 609 –107 869 –62 778 –62 778 –15 736

       

Intäkter från förvärvet av RusForest – 380 009 380 009 – – –

Nedskrivning av goodwill – – –142 570 – – –

Resultat från intresseföretag – – – –5 925 – –

Resultat före skatt –81 727 345 400 129 570 –68 703  –62 778 –15 736

       

Skatt på periodens resultat 14 183 1 288 7 603 – – –61

Periodens resultat från  
kvarvarande verksamhet –67 544 346 688 137 173 –68 703 –62 778 –15 797

       

Resultat från avvecklad  
verksamhet –15 464 –17 920 –19 501 –33 614 – –

       

Periodens resultat –83 008 328 769 117 672 –102 317 –62 778 –15 797
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Sammanfattning

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

IFRS BFN

I tusentals kronor
30 jun 2010 
Oreviderad

31 dec 2009 
Reviderad

31 dec 2008 
Reviderad

31 dec 2008 
Reviderad

31 dec 2007 
Reviderad

Materiella anläggningstillgångar 661 939 656 632 71 71 97

Innehav i intressebolag 2 414 2 300 173 940 217 836 171 346

Övriga anläggningstillgångar 44 597 34 104 9 180 9 180 –

Varulager 40 411 42 747 – – –

Kundfordringar och övriga  
kortfristiga fordringar 65 700 64 586 205 910 333 837 111 074

Kassa och bank 8 301 26 085 55 704 55 704 318 095

      

Tillgångar som innehas för försäljning 114 562 128 525 141 419 – –

Summa tillgångar 937 924 954 978 586 224 616 627 600 612

      

Eget kapital 668 975 708 994 546 251 614 852 595 106

Långfristiga räntebärande skulder  
och upplåning 14 378 20 218 – – –

Övriga långfristiga skulder 60 273 62 161 – – –

Kortfristiga räntebärande skulder  
och upplåning 83 429 37 727 – – –

Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 92 866 82 385 1 776 1 776 5 505

      

Skulder direkt kopplande till tillgångar  
som innehas för försäljning 18 005 43 494 38 198 – –

Summa eget kapital och skulder 937 924 954 978 586 224 616 627 600 612

 

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncernen

IFRS BFN

I tusentals kronor

Jan–jun 2010 
(6 månader) 
Oreviderad

Jan–jun 2009 
(6 månader) 
Oreviderad

Jan–dec 2009 
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008 
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008 
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2007 
(12 månader) 

Reviderad

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –32 311 –13 561 –37 956 –9 391 –9 391 –12 546

Kassaflöde från investerings-
verksamheten  –16 016  –17 314 –6 526 –244 196 –244 196 –173 470

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten  29 849 18 942 15 463 –390 –390 195 676

Periodens kassaflöde –18 479 –11 933 –29 019 –253 977 –253 977 9 660

       

Likvida medel vid periodens början  26 085  55 704 55 704 318 095 318 095 316 100

Kursdifferens i likvida medel  695  –1 383 –601 –8 414 –8 414 –7 665

Likvida medel vid periodens slut 8 301 42 388 26 084 55 704 55 704 318 095
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Proformaredovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2010

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om och belysa 

hur RusForests koncernresultaträkning för perioden 1 januari till 30 juni 2010 skulle kunna ha påverkats om  ⦁ förvärvet 
av 86 procent av aktierna i LDK3 och 100 procent av andelarna i Infa samt säljarnas fordringar hos LDK3 hade 
genomförts och Företrädesrättsemissionen som erbjudandet i detta prospekt avser hade fulltecknats och genomförts 
den 1 januari 2010 samt
hur RusForests koncernbalansräkning den 30 juni 2010 skulle kunna ha påverkats om  ⦁ förvärvet av 86 procent av 
aktierna i LDK3 och 100 procent av andelarna i Infa samt säljarnas fordringar hos LDK3 hade genomförts och 
Företrädesrättsemissionen hade fulltecknats och genomförts den 30 juni 2010. 

Proformaredovisningen är endast avsedd att informera och belysa fakta samt beskriva en hypotetisk situation och avser 
inte att presentera RusForests verkliga resultat och finansiella ställning om förvärvet hade skett vid angivna tidpunkter. 
Proformaredovisningen är heller inte avsedd att visa verksamhetens resultat för en framtida period.

Proformaresultaträkning

1 januari – 30 juni 2010

RusForest 
delårs-

rapport Justeringar för förvärv av LDK-3 och Infa

TSEK IFRS

Not 1: 
Rysk 

gAAp
Not 2: 

IFRS

Not 3: 
Förvärvs-

analys

Totalt 
LDK-3 och 

Infa

Not 4: Juste-
ring för Före-

trädesrätts-
emission Totalt

Omsättning 187 139 83 428 – – 83 428 – 270 567
Kostnad för sålda varor –173 338 –60 675 – –1 134 –61 809 – –235 147
Bruttoresultat 13 801 22 753 – –1 134 21 619 – 35 420
        
Övriga rörelseintäkter 14 935 73 119 –72 068 – 1 051 – 15 986
Distributionskostnader –49 825 –8 363 – – –8 363 – –58 188
Administrationskostnader –43 938 –7 162 – – –7 162 – –51 100
Övriga kostnader –8 247 –77 131 70 649 –2 000 –8 482 – –16 729
Resultat före finansiella poster –73 274 3 216 –1 419 –3 134 –1 337 – –74 611
        
Finansiella intäkter 292 – – – – 1 620 1 912
Finansiella kostnader –8 746 –2 063 – – –2 063 – –10 809
Finansiella poster –8 454 –2 063 – – –2 063 1 620 –8 896
        
Intäkt vid förvärv av RusForest – – – – – – –
Nedskrivning av goodwill – – – – – – –

Resultat före skatt från  
kvarvarande verksamhet –81 728 1 153 –1 419 –3 134 –3 400 1 620 –83 508
        
Skatt 14 183 –582 – 227 –355 –426 13 402

Resultat efter skatt från  
kvarvarande verksamhet –67 545 571 –1 419 –2 907 –3 756 1 194 –70 106
        
Avvecklad verksamhet –15 464 – – – – – –15 464

Resultat efter skatt från  
avvecklad verksamhet – – – – – – –
Periodens resultat –83 008 571 –1 419 –2 907 –3 756 1 194 –85 570
        
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare –82 273 – – –533 –533 – –82 806
Minoritetsintresse –735 – – –315 –315 – –1 050
Periodens resultat –83 008 – – –848 –848 – –83 856
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Proformabalansräkning

 30 juni 2010

RusForest 
delårs-

rapport Justeringar för förvärv av LDK-3 och Infa

TSEK IFRS

Not 1: 
Rysk 

gAAp
Not 2: 

IFRS

Not 3: 
Förvärvs-

analys

Totalt 
LDK-3 och 

Infa

Not 4: Juste-
ring för Före-

trädesrätts-
emission Totalt

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
goodwill – – – – – – –
Materiella anläggningstillgångar 661 939 29 373 – 18 145 47 518 – 709 457
Innehav i intressebolag 2 414 – – – – – 2 414
Övriga långfristiga fordringar 8 011 1 407 – – 1 407 – 9 418
Uppskjuten skattefordran 36 586 10 322 – – 10 322 – 46 908
Summa anläggningstillgångar 708 950 41 102 – 18 145 59 247 – 768 197
 
Omsättningstillgångar
Varulager 40 411 50 030 – – 50 030 – 90 441
Kundfordringar och övriga fordringar 64 970 36 318 – – 36 318 – 101 288
Lånefordringar 730 46 – – 46 – 776
Likvida medel 8 301 3 092 – –98 041 –94 949 422 114 335 466
Summa omsättningstillgångar 114 412 89 486 – –98 041 –8 555 422 114 527 971
 
Tillgångar som innehas för försäljning 114 562 – – – – – 114 562
SUMMA TILLGÅNGAR 937 924 130 588 – –79 896 50 692 422 114 1 410 730
 
EGET KAPITAL
Eget kapital och reserver
Aktiekapital 218 408 9 883 – –9 883 – 436 819 655 227
Övrigt kapital 556 687 16 124 – –16 124 – – 556 687
Omräkningsdifferens 65 423 14 – –14 – – 65 423
Balanserat resultat –86 693 10 348 – –10 348 – –10 838 –97 531
periodens resultat –82 273 –848 – –1 152 –2 000 – –84 273

Summa eget kapital hänförligt till  
koncernens aktieägare 671 552 35 521 – –37 522 –2 000 425 981 1 095 533
 
Minoritetsintressen –2 578 – – 4 116 4 116 – 1 538
 
SUMMA EGET KAPITAL 668 974 35 521 – –33 406 2 116 425 981 1 097 071
 
SKULDER
Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder  
och upplåning 14 378 – – – – – 14 378
Skulder till närstående bolag 8 008 – – – – – 8 008
Uppskjuten skatteskuld 52 265 299 – 4 772 5 071 – 57 335
Summa långfristiga skulder 74 650 299 – 4 772 5 071 – 79 721
 
Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder och 
upplåning 83 429 32 018 – –18 101 13 917 – 97 346
Leverantörsskulder och övriga skulder 92 866 62 750 –33 161 29 588 –3 867 118 587
Summa kortfristiga skulder 176 295 94 768 – –51 262 43 506 –3 867 215 933
 

Skulder direkt kopplade till tillgångar  
som innehas för försäljning 18 005 – – – – – 18 005
 
SUMMA SKULDER 268 950 95 067 – –46 490 48 576 –3 867 313 659
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 937 924 130 588 – –79 896 50 692 422 114 1 410 730
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Redogörelse för rörelsekapital
Tillräckligt rörelsekapital (inkluderande exempelvis 
investeringar så som beskrivs nedan) för Bolagets aktuella 
behov under den kommande tolvmånadersperioden 
saknas. Bolaget bedömer att brist på nämnda rörelse
kapital kan uppkomma under november månad 2010, och 
att detta kapitalbehov under den kommande tolvmåna
ders perioden bedöms uppgå till cirka 422 miljoner kronor 
för de aktuella behoven. De aktuella behoven avser 
återbetalning av bryggfinansiering inklusive ränta till 
Vostok Nafta om cirka 85,4 miljoner kronor (12,2 miljoner 
USD)1) samt förvärvet av LDK3 och Infa om cirka 96 
miljoner kronor (LDK3 är en sågverksanläggning belägen 
i staden Archangelsk, som innehar skogsarrende och av 
verk ningsrätter uppgående till 177 200 m3, samt Infa, ett 
hyvleri vid samma anläggning). De aktuella behoven 
avser även investeringar i förvärvade och redan 
existerande bolag samt återbetalning av den utestående 
obligationen inklusive ränta om totalt 57,5 miljoner 
kronor, vilken förfaller till betalning i februari 2011.

I syfte att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital 
genomför Bolaget en emission med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare som till 43 procent tecknats genom 
teckningsförbindelse (för ytterligare information, se 
avsnittet ”Teckningsförbindelse” under ”Legal information 
och kompletterande upplysningar”). Bolaget bedömer att de 
medel som tillförs Bolaget om cirka 422 miljoner kronor2) 
efter emissionskostnader i samband med förestående 
Företrädesrättsemission är tillräckliga för att finansiera de 
aktuella behoven under den kommande tolvmånaders
perioden. Om den förestående Företrädesrättsemissionen 
tillför Bolaget mindre än 422 miljoner kronor kan Bolaget 
komma att reducera investeringstakten eller avstå från 
investeringar. Bolaget kan även, om så skulle krävas, 
påskynda försäljningen av dotterbolaget Russian Gravel 
Co.,3) vilket har ett bokfört värde om 114,6 miljoner kronor 
per den 30 juni 2010.

Framtidsutsikter
Utsikterna för marknaderna avseende både sågade trä
varor och grus har förbättrats i takt med stabiliseringen 
av den globala konjunkturen och en mer positiv BNP
utveckling. Under första halvåret stärktes priserna på 
sågade trävaror, vilket avspeglar en allmän återhämtning 
i efterfrågan.

Arbetet med att effektivisera befintlig verksamhet 
innebär stort fokus på ökad managementkapacitet i 
regionerna, i kombination med ett fastställt program för 
att avlägsna flaskhalsar i produktionen vid alla sågverk. 
Detta program kan göra det möjligt för Bogutjanskij
sågverket att nästan fördubbla sin produktion av tor
kade trävaror, då delar av produktionen hittills har sålts 
otorkad. Dessutom kommer justerverket vid Bogutjanskij 
LPK att uppgraderas, vilket gör det möjligt för Bolaget 
att sortera större volymer torkade trävaror i enlighet med 
kundernas önskemål. 

I RusForest Ust Ilimsk kommer mindre ersättnings
arbeten att utföras under 2011/2012. Samtidigt utarbetas 
för närvarande en ny utvecklingsplan med syfte att klar
lägga den framtida industristrukturen på platsen. Liksom 
i Bogutjanskijsågverket kommer investeringar i mer 
utvecklad justerverkskapacitet att ske. 

En förbättring av de tekniska förutsättningarna vid 
RusForests sågverk ger ett högre genomsnittligt värde på 
de producerade trävarorna och gör det möjligt för Bolaget 
att minska personalstyrkan. Den fortsatta omstrukture
ringen av verksamheten vid sågverken innebär, precis 
som vid avverkningsdriften, en kombination av ökade 
investeringar för förbättring av anläggningar och produk
tionslinjer samt högre krav på ledningen. 

Sågverket RusForest Magistralnij är för närvarande 
under konstruktion och endast monterings och instal
lationsarbete återstår. Sågverket, med en baskapacitet om 
100 000–150 000 m3 förväntas kunna tas i provdrift under 
andra kvartalet 2011. 

I och med förvärvet av LDK3 och Infa kan RusForest 
etablera sig som ett av de få panryska skogsbolagen med 
verksamhet både i Sibirien och den europeiska delen av 
Ryssland.4) För Bolaget innebär detta stora möjligheter att 
effektivt exportera Bolagets produkter till både de europe
iska och de asiatiska marknaderna. 

Delmålet att förvärva och konsolidera betydande 
skogstillgångar på väg att uppnås och RusForest fokuserar 
på att fullt ut utnyttja de betydande skogsresurserna, 
förbättra produktiviteten samt öka sågverkskapaciteten 
och produkternas förädlingsvärde. Långsiktigt fortsätter 
RusForest att arbeta mot att utvecklas till ett ledande obe
roende integrerat skogs och sågverksbolag i Ryssland 
med en årlig avverkning om 1,8–2,0 miljoner m3 och en 
årlig sågproduktion om 550 000–600 000 m3 under de kom
mande fyra åren.

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
Av emissionslikviden är 2) 83 820 000 kronor (12 000 000 USD) inbetalt i förskott av Vostok Nafta och hela förskottet inklusive upplupen ränta per den 
21 september 2010 kan användas för kvittning i emissionen. Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 1 536 700 kronor (220 000 USD).

3) Russian Gravel Co. ingår i Koncernen som tillgångar som innehas för försäljning.
Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.4) 
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Större aktieägare
Per den 30 september 2010 var antalet aktieägare i 
RusForest sammanlagt cirka 1 400 stycken. Tabellen nedan 
anger de tio största ägarna per den 30 september 2010.

Ägare Antal aktier
Andel av aktier  

och röster, %

Vostok Nafta 9 388 403 43,0%

Alecta pensionsförsäkring 1 500 000 6,9%

Staffan Rasjö 1 308 778 6,0%

Fonden Zenit 913 000 4,2%

SEB Östeuropafond 532 400 2,4%

SEB private Bank S.A. 492 052 2,3%

Aleksandr Williams 471 768 2,2%

Avanza pension 420 112 1,9%

EFg private Bank S.A. 420 000 1,9%

Handelsbankens Nordiska 340 450 1,6%

Övriga 6 053 877 27,7%

Totalt 21 840 840 100,0%

Styrelse, ledande befattningshavare  
och revisorer
RusForests styrelse består av Sven Hirdman (ordförande), 
Franz Bergstrand, Per Brilioth, Torbjörn Gunnarsson, 
Jerker Karlsson och Johan Unger. Ledande befattnings
havare är Martin Hermansson, Anders F. Börjesson och 
Vitaly Zhukov. Bolagets revisor sedan årsstämman 2010 
har varit KPMG AB med Carl Lindgren som huvudan
svarig revisor. För mer information om styrelsens leda
möter, ledande befattningshavare samt Bolagets revisorer, 
se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer” 
på sidorna 69–72.

Närståendetransaktioner
Vostok Nafta har lämnat två partiella förskott på sitt del
tagande i Företrädesrättsemissionen i syfte att RusForest 
omgående skall kunna fortsätta arbetet med nyckelprojekt 
och täcka rörelsekapitalbehov. Förskotten har lämnats 
i form av två kortfristiga lån (utan ställd säkerhet) om 
vardera 41,9 miljoner kronor (6 miljoner USD)1) och löper 
fram till den 30 november 2010 med en fast årlig ränta om 

15 procent. Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning 
för tecknade aktier i Företrädesrättsemissionen genom 
kvittning av dessa kortfristiga lån.2) Härutöver har Vostok 
Nafta även lämnat två lån till RusForest uppgående till 
totalt cirka 7,7 miljoner kronor (1,1 miljoner USD)1) som 
löper fram till den 15 juni 2011 med en fast årlig ränta om 
8 procent. 

RusForest har i övrigt inte lämnat eller tagit upp lån, 
garantier eller ingått borgensförbindelser till förmån för 
eller från styrelseledamöter, aktieägare eller revisorer i 
RusForest. Utöver den rätt till avgångsvederlag som verk
ställande direktören har förekommer inga avtal om för
måner till styrelseledamöterna eller verkställande direk
tören efter att uppdraget avslutats förekommer. Ingen av 
styrelseledamöterna har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i någon affärstransaktion med RusForest, 
bortsett från ovanstående beskrivna lån från Vostok Nafta, 
som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende vill
koren och som inträffat under nuvarande eller föregående 
räkenskapsår. Detta gäller även transaktioner som i något 
avseende kvarstår oreglerade eller oavslutade. Inte heller 
revisorerna har varit delaktiga i några affärsrelationer 
enligt ovan.

Handel i RusForests aktier
RusForests aktier handlas under kortnamnet RUSF 
på First North med ISINkod SE0001732728. Bolagets 
Certified Adviser är Öhman. RusForest har avtalat med 
Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) om likvidi
tetsgaranti. Carnegie skall i egenskap av likviditetsgarant 
ställa en köp respektive säljvolym motsvarande minst 
50 000 kronor så att en skillnad om högst fyra procent 
erhålls mellan köp respektive säljkurs. En handelspost 
omfattar en aktie.

Övriga upplysningar
Enligt bolagsordningen, som antogs på den extra bolags
stämma den 24 juni 2010 skall Bolagets aktiekapital utgöra 
lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor 
och antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 
80 000 000.

1) Beräknat på valutakurs SEK/USD 6,985 den 21 september 2010.
Upplupen rän2) ta uppgår per den 21 september 2010 till 1 536 700 kronor (220 000 USD).
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Potentiella investerare bör noggrant överväga de risker som 
beskrivs nedan och all annan information i detta prospekt innan 
investeringsbeslut fattas. Om någon av nedanstående risker 
faktiskt inträffar kan RusForests verksamhet, finansiella ställ-
ning eller rörelseresultat påverkas väsentligt negativt. Aktiernas 
värde kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av 
sin investering. Den ordning som dessa risker presenteras i är 
inte en indikation på sannolikheten för att de skall inträffa eller 
på hur allvarliga eller betydande de är. Nedan lämnas en redo-
görelse för vissa risker och osäkerheter som enligt Koncernen 
bedöms vara väsentliga. Dessa risker och osäkerheter är emel-
lertid inte de enda som skulle kunna påverka verksamheten i 
RusForest. Ytterligare risker och osäkerheter, inklusive sådana 
riskfaktorer som Koncernen för närvarande inte bedömer som 
väsentliga eller är medvetet om, kan också ha en väsentligt 
negativ påverkan på RusForests verksamhet, finansiella ställ-
ning rörelseresultat eller framtidsutsikter eller kan resultera i 
att investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. 
Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som är 
beroende av framtida risker och osäkerheter. RusForest resultat 
kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåt-
riktade uttalandena till följd av många olika faktorer, däribland, 
men inte begränsat till, de risker som beskrivs nedan och på 
annan plats i detta prospekt. Utöver dessa riskfaktorer bör en 
investerare i RusForest själv göra en allmän analys av bolags-
kulturen i Ryssland, övrig information i prospektet samt gene-
rell information om tillväxtbolag i Ryssland. 

Politisk risk och marknadsrisk
Risk hänförlig till Ryssland

En investering i RusForest aktie är förknippad med risker 
som är förenade med ägande och förvaltning av investe
ringar i allmänhet. Dessutom bör investerare uppmärk
samma att en investering i RusForest förknippad med 
särskilda risker relaterade till ägande och förvaltning i 
Ryssland. Investeringsverksamhet i Ryssland innebär en 
hög risk och kräver särskilda hänsynstaganden, inklusive 
nedan nämnda, som vanligtvis inte förknippas med inves
tering i aktier i mer etablerade marknader. Investeringar i 
Ryssland är sålunda endast lämpliga för investerare som 
har kunskap om dessa risker och som dessutom kan bära 
eventuella ekonomiska förluster. Eftersom ekonomin fort
farande befinner sig i en utvecklingsfas, påverkas inves
teringar av ovanligt stora resultatvariationer. Faktorer 
bortom RusForests kontroll kan komma att negativt 
påverka värdet på RusForests egna kapital. Det kommer 
att vara svårare för Koncernen att tillvarata sina rättig
heter i Ryssland jämfört med mer etablerade ekonomier. 
Ryssland har inte något fullt utvecklat rättssystem som 
är jämförbart med mer utvecklade länder. Exempelvis är 
skyddet för äganderätten inte lika välutvecklat. Befintliga 
lagar och bestämmelser tillämpas ibland inkonsekvent 
och såväl domstolsväsendets bristande självständighet 
som effektivitet utgör fortfarande en betydande risk för 

investeringsverksamhet i Ryssland. Lagändringar har 
skett och kommer troligtvis att fortsätta att ske i snabb takt 
och det är i dagsläget svårt att förutse följden av lagstift
ningsändringar och lagstiftningsbeslut för RusForest eller 
för de marknadssegment som RusForest är och kommer 
att vara verksamt inom.

Ryssland har under de senaste decennierna genomgått 
djupgående politiska och sociala förändringar. Värdet av 
RusForest tillgångar kan komma att påverkas av osäker
heter såsom politisk eller diplomatisk utveckling, social 
eller religiös instabilitet, förändring av regeringspolitiken, 
skatte och räntesatser, inskränkningar i återflödet av 
valuta och annan politisk och ekonomisk utveckling av 
lagar och bestämmelser i Ryssland. Dessa risker kan i syn
nerhet avse expropriation, förstatligande (det är ej känt 
med säkerhet huruvida privatiserings eller marknadspro
cesserna kommer att fortsätta i samma takt eller om de blir 
begränsade eller om de upphör helt och hållet), konfiske
ring av tillgångar och lagstiftningsändringar när det gäller 
den tillåtna nivån av utländskt ägande.

Marknadsrisk

Koncernens exportpriser är kopplade till internationella 
priser på sågade trävaror. Externa faktorer såsom den all
männa makroekonomiska utvecklingen, husbyggnation, 
geopolitisk utveckling, naturkatastrofer och fluktuationen 
i USD i förhållande till andra valutor påverkar priserna på 
sågade trävaror och därmed exportpriserna. 

Rörelserelaterade risker
Leverantörer och kunder

RusForest är beroende av ett fungerande samarbete med 
sina leverantörer. Om samarbetet med dessa leveran
törer skulle hindras eller upphöra, skulle RusForest vara 
tvunget att ersätta dem med nya leverantörer. Detta skulle 
kunna ha en negativ inverkan på Koncernens resultat och 
ställning i övrigt. Därutöver är RusForest beroende av sina 
kunder. Om RusForest av någon anledning skulle förlora 
kunder eller vara oförmöget att attrahera nya kunder, 
skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 
Koncernens verksamhet, finansiella ställning och ställning 
i övrigt. RusForest är emellertid inte beroende av någon 
specifik leverantör eller kund.

Beroende av nyckelpersoner

Koncernens framgång beror till stor del på fortsatt för
måga att identifiera, anställa och behålla kvalificerade och 
erfarna ledande befattningshavare och övriga nyckelper
soner. Koncernens förmåga att anställa och behålla kvali
ficerade personer beror på en rad faktorer, av vilka vissa 
står utanför RusForests kontroll, däribland konkurrens
situationen på de lokala arbetsmarknader där dotterbo
lagen bedriver verksamhet. Förlusten av en verkställande 
direktör eller någon annan nyckelperson på grund av att 
den anställde exempelvis säger upp sig för att arbeta för 

Riskfaktorer
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en konkurrent eller går i pension kan resultera i en för
lust av viktig kompetens och kan avsevärt fördröja eller 
förhindra att utvecklingsmål uppnås eller att Koncernens 
affärsstrategi genomförs. Om Koncernen inte kan anställa 
eller behålla kvalificerade och erfarna ledande befatt
ningshavare och nyckelpersoner skulle detta kunna ha en 
väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och ställning i övrigt. För att motverka 
utflöde av Bolagets främsta talanger, samt för att attrahera 
lämplig personal från marknaden antog RusForest styrelse 
under våren 2010 ett personaloptionsprogram, som väntas 
fördelas mellan nyckelpersoner under senhösten 2010 och 
våren 2011.

Energipriser

RusForests kostnader för energi är hänförliga till 
frakter och produktion. Kostnaderna för transport är i 
huvudsak beroende av priser på råolja och drivmedel. 
Produktionskostnaderna är framförallt beroende av 
utvecklingen på den allmänna energimarknaden samt av 
prisnivåer för de råvaror som är drivmedel vid RusForests 
produktionsanläggningar. Förändringar i priser för 
drivmedel, råvara till energiproduktion samt energi kan 
komma att leda till en ökning av Koncernens rörelsekost
nader och en minskning av RusForests lönsamhet i den 
mån en kostnadsökning inte kan kompenseras genom 
höjda priser på Koncernens produkter.

Tillgången på timmer 

Koncernens totala årliga tillåtna avverkningskvot (AAC) 
räcker för att täcka Bolagets aktuella behov av råmaterial 
(timmer). Lokalt, som till exempel vid Bogutjanskij LPK, 
har det dock uppstått brist på timmer från tid till annan. 
På grund av säsongsvariationer i avverkning och trans
port av virke från skogen, finns det alltid en risk att brist 
på sågtimmer uppstår och produktionen kan påverkas 
av ogynnsamma väderförhållanden under avverknings
säsong. Historiskt sett har detta haft sin grund främst i att 
otillräckligt med vägar har byggts för att kunna nå fram 
till lämpliga avverknings områden sommartid.

För att minska risken för sågtimmerunderskott ingår 
Koncernen avtal med externa leverantörer av sågtimmer 
samt implementerar ett omfattande program för väg
byggnation till de områden som är lämpliga att avverka 
under sommartid. Koncernen fokuserar således vintertid 
på avverkning vid de områden som ligger längst från 
sågverken samt de områden där de sämsta markförhål
landena finns vilket därvid minskar behovet av investe
ringar i nya vägar. Detta innebär vidare att det är möjligt 
att minimera overksam tid i sågverken och efterföljande 
förluster. Köpt sågtimmer kan vara upp till dubbelt så 
dyrt i jämförelse med sågtimmer från välorganiserad egen 
avverkning, vilket därmed påverkar Koncernens kostnad 
för sålda varor negativt. 

Byggnation av snölager samt bevattning används tills 
dess att vägnätet har upprustats fullt ut. Vidare justeras 

antalet lastbilar löpande för att möjliggöra maximalt 
utnyttjande av transportkapaciteten från skogen.

Järnvägstransporter 

Koncernen transporterar i princip allt sågat virke via 
den ryska järnvägen (RZD) till slutkund. Enligt gällande 
lagstiftning måste RZD tillhandahålla järnvägsvagnar i 
enlighet med den plan som lagts fram av Koncernen tre 
dagar före den planerade månaden. I praktiken har dock 
RZD stor handlingsfrihet i tillhandahållandet av järnvägs
vagnar. Då RZD föredrar att hjälpa stålbolag och företag 
med utlastningsanläggningar på järnvägens huvudlinjer 
finns ingen garanti för att RZD kommer att fortsätta att 
förse Koncernen med järnvägsvagnar i tid och uppfylla 
Koncernens planer. Den maximala underlåtenheten att 
tillhandahålla järnvägsvagnar har historiskt sett varit 
20 procent av det begärda antalet, men kan överstiga 
denna nivå i framtiden.

Skogsarrenden

RusForests skogar tillhör alla den ryska staten och arren
deras under en period som motsvarar upp till 49 år. Det 
finns få eller inga fall där skogsarrenden har rivits upp eller 
avslutats ensidigt i Ryssland, men underlåtenhet att betala 
arrendeavgift eller brist på skogsvård och uppfyllande av 
avtalets regler i övrigt kan leda till ett domstolsbeslut som 
upphäver avtalet. Generellt har myndigheterna rätt att ini
tiera en sådan process för det fall att en arrendeavgift inte 
blivit betald under mer än två perioder (kvartalsvis) i rad 
(i vissa fall under mer än tre perioder (månatliga)). Dock 
har bolaget alltid möjlighet att kunna betala avgiften innan 
domstolsförfarandet inleds vilket därmed får till följd att 
de har rätt att fortsätta nyttja arrendet. Skogsarrendets 
årliga avverkningsrätt (Annual Allowable Cut – AAC) reg
leras av mängden mogen och avverkningsbar skog på den 
mark som arrenderas. Denna avverkningskvot kan komma 
att justeras som ett resultat av omtaxering av ett specifikt 
skogsparti. Sådana justeringar brukar dock enbart vara 
marginella (± max 5–10 procent). 

Produktionsanläggningar

Koncernen arbetar med förebyggande och löpande 
underhåll av sina produktionsanläggningar för att upp
rätthålla en störningsfri drift. Produktionsanläggningarna 
är centrala i RusForests verksamhet. Om en anlägg
ning eller utrustning skadas allvarligt, förstörs eller av 
någon anledning måste stängas kan detta leda till mins
kade intäkter för RusForest på grund av reduktionen i 
produktionskapacitet.

Investeringar

RusForest investerar kontinuerligt i befintliga produk
tionsanläggningar för att bilda en konkurrenskraftig 
koncern och följa Bolagets långsiktiga strategiska mål. 
Investeringarna består dels av större investeringar i syfte 
att utveckla verksamheten genom högre effektivitet och 
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ökad kapacitet, dels av mindre, underhållsrelaterade 
investeringar. För de investeringar som RusForest gör 
finns det ingen garanti att dessa kommer att generera 
tillräckligt hög avkastning för att täcka den initiala inves
teringen eller vara i nivå med marknadsavkastningen för 
liknande investeringar. Information om planerade fram
tida och tidigare års investeringar finns att tillgå under 
avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”.

Operativ risk

Operativ risk är risken som härrör från brister med av
seende på Koncernens IT och kontrollsystem samt risken 
för mänskliga fel och naturkatastrofer. Koncernens system 
utvärderas, underhålls och uppgraderas kontinuerligt, 
men brister avseende dessa system skulle kunna ha en 
väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och ställning i övrigt. I Ryssland och 
andra utvecklingsländer är det inte alltid möjligt att för
säkra skogstillgångar mot exempelvis brand och storm 
vilket är brukligt i Sverige, oavsett om dessa faktorer 
beror på människors oaktsamhet. Detta skulle kunna leda 
till att kompensation uteblir för det fall att RusForests 
skogsarrenden drabbas av detta. Bolagets skogsarrenden 
drabbades dock inte av några av de bränder som vida 
omnämndes i media under sommaren 2010. 

Anseenderisk

Risken för förlust av anseende till följd av negativ publi
citet rörande Koncernens verksamhet (vare sig sann eller 
falsk) kan resultera i en minskning av kunder, minskade 
intäkter och rättsfall mot Koncernen. Koncernen tillämpar 
förfaranden för att minimera denna risk.

Bolagsstyrningsrisk

RusForests verksamhet bedrivs genom ett antal ryska 
dotterbolag. Missbruk av bolagsstyrning är fortfarande 
ett problem i Ryssland. Aktieägare i Ryssland kan bli illa 
behandlade på olika sätt, bland annat vid försäljning av 
tillgångar, internprissättning, utspädning, begränsad 
tillgång till årsstämmor och begränsning av utomstående 
investerare från att ta plats i styrelser. Försäljning av till
gångar och närståendetransaktioner är vanligt förekom
mande. Internprissättning tillämpas allmänt av bolag 
för värde överföring från dotterbolag och utomstående 
investerare till olika typer av holdingbolag. Det händer 
att bolag försummar att följa de lagar som reglerar aktie
emissioner, såsom föranmälan i tillräckligt god tid för 
 utövande av företrädesrätt. 

Det är också vanligt förekommande att aktieregistre
ring förhindras. Trots att oberoende auktoriserade regist
ratorer skall hålla de flesta aktieregistren, är en del fortfa
rande i bolagsledningens händer, vilket sålunda kan leda 
till registermanipulering. Bolagsledningen skulle därmed 
kunna vidta omfattande strategiska åtgärder utan att 

erhålla korrekt samtycke från aktieägarna. Aktieägarnas 
möjlighet att på ett korrekt och representativt sätt utöva 
sin rätt vid årsstämman, att uttrycka åsikter samt fatta 
beslut försvåras på så sätt väsentligt.

Bristfälliga redovisningsregler och normer kan hindra 
utvecklingen av ett effektivt system för att avslöja oegent
ligheter och för ökad insyn. Aktieägare kan dölja sitt 
ägande genom att förvärva aktier genom utlandsbaserade 
skalbolagsstrukturer som inte är påvisbart anknutna till 
den nyttjanderättshavaren, vilket kan ge upphov till egen
nyttiga transaktioner, insideraffärer och intressekonflikter. 
Den ryska finansinspektionens roll att som reglerare av 
aktiemarknaden garantera effektiv insyn och se till att 
oegentligheter avslöjas, försvåras av bristen på juridiska 
och administrativa rättsmedel.

Brister i lagstiftningen för bolagsstyrning, juridisk 
verkställighet och bolagslagstiftning kan leda till fientliga 
uppköp, där minoritetsaktieägares rättigheter kan åsido
sättas eller missbrukas.

Förvärv

RusForest har under senare tid förvärvat andelar i ett 
antal ryska bolag. Förvärven har ökat RusForests kon
troll över skog samt kommer att bidra till att RusForest 
får en stabil plattform för att bedriva verksamhet i 
Archangelskregionen. Bland annat har Bolaget beslutat 
om förvärv av 86 procent av LDK3 samt 100 procent av 
Infa, vilket dock förutsätter godkännande av ryska kon
kurrensmyndigheten, något som Bolaget beräknar kunna 
erhålla före årsskiftet. Det föreligger emellertid alltid 
risker i samband med företagsförvärv vilka skiljer sig 
från de risker som RusForest har att hantera i sin övriga 
verksamhet. Förutom bolagsspecifika risker inkluderar 
risker vid förvärv att kunder, leverantörer eller nyckelper
soner väljer att avsluta sina relationer med det förvärvade 
bolaget eller annat bolag i Koncernen. Avseende förvärvet 
av LDK3 och Infa föreligger även risk att godkännande 
av affären inte erhålls från den ryska konkurrensmyndig
heten. Skulle någon eller några av dessa risker materia
liseras skulle detta kunna få negativa konsekvenser för 
RusForest.

Övriga risker

Det allmänna ekonomiska klimatet som råder internatio
nellt kan påverka Koncernens verksamhet i stor utsträck
ning. Inflation, arbetslöshet, samt utveckling av bruttona
tionalprodukten är direkt kopplade till den ekonomiska 
ramen för varje land och varje förändring i dessa och den 
ekonomiska miljön i allmänhet kan skapa kedjereaktioner 
i alla områden och därmed påverka Koncernen. I syn
nerhet är korrelationen mellan internationell nybyggna
tionskonjunktur och priset på sågade trävaror traditionellt 
hög. Detta kan endast motverkas av inhemska eller närlig
gande länder ifall dessa har bättre tillväxt än genomsnittet. 
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Legala risker
Lagstiftning, reglering och tvister 

Genom sin verksamhet omfattas RusForest av många 
lagar, förordningar, regler, överenskommelser och 
riktlinjer, däribland sådana som avser miljö, hälsa och 
säkerhet, handelsrestriktioner, konkurrensrättsliga regle
ringar och valutaregleringar. Med tyngdpunkt på aktivi
teter som bedrivs på lokal eller regional nivå och med kon
cerncentralt stöd är det RusForests strävan att fortlöpande 
följa de regler och bestämmelser som finns på respektive 
marknad och arbetar för att anpassa Koncernen till iden
tifierade framtida förändringar på området. Förändringar 
i regelverk, tullregleringar och andra handelshinder, 
pris och valutakontroller samt andra offentliga rikt
linjer i de länder där RusForest är verksamt kan dock 
komma att påverka Koncernens verksamhet och framtida 
verksamhetsutveckling.

Bolag inom Koncernen är från tid till annan inblandade 
i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten 
och riskerar, likt andra aktörer på RusForests marknad, att 
bli föremål för anspråk avseende till exempel avtalsfrågor, 
produktansvar samt påstådda fel i leveranser av varor 
och tjänster. Sådana tvister och anspråk kan vara tidskrä
vande, störa den normala verksamheten, röra stora belopp 
och medföra betydande kostnader. Vidare kan utgången 
av komplicerade tvister vara svår att förutse. Se även 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.

Skatterisk

Rysk skattelagstiftning och skattepraxis är inte lika tyd
ligt fastställda som sina motsvarigheter i västländerna. 
Rysslands skattesystem är föremål för olika tolkningar, 
frekventa förändringar och inkonsekventa tillämpningar 
på federala, regionala samt lokala nivåer. Många av de 
skatteregler och bestämmelser som för närvarande råder 
i Ryssland är, allmänt sett, antingen nya eller befinner sig i 
olika gransknings och omarbetningsskeden. Det är därför 
möjligt att den nuvarande tolkningen av lagen eller praxis 
kan förändras eller att lagen kan ändras retroaktivt. Det 
finns följaktligen en risk att RusForests investeringar kan 
bli föremål för ytterligare beskattning i Ryssland, vilket 
varken förutses i nuläget eller när investeringarna genom
förs, värderas eller avyttras. Ingen garanti kan ges för att 
RusForest kommer att dra fördel av de nuvarande beskatt
ningsavtal som Ryssland har med andra länder.

I länder såsom Sverige och Cypern pågår därutöver 
löpande arbete med förändringar i lagstiftningen gällande 
beskattning. En förändring av skattelagstiftning i Sverige 
och/eller Cypern innebärande exempelvis förändrad 
inkomstbeskattning eller förändrad bolagsskattesats kan 
medföra en förändrad skattesituation för RusForest.

Miljöansvar

Den som bedriver en verksamhet som har orsakat miljö
skada kan komma att bli ansvarig för sådan skada. I den 
verksamhet RusForest bedriver finns en risk att miljö
skador uppstår. Ersättningsanspråk eller förelägganden 
om efterbehandling till följd av eventuella skador som 
orsakats av den verksamhet som RusForest bedriver idag 
eller har bedrivit tidigare, är svåra att förutse men kan 
uppgå till betydande belopp. Det kan inte uteslutas att 
RusForest blir ålagt att utreda, efterbehandla eller annars 
bekosta efterbehandling av berörda områden där verk
samhet bedrivs eller har bedrivits. 

Finansiella risker
Likviditetsrisk

Likviditetsrisker avser risken att inte kunna uppfylla betal
ningsförpliktelser som en följd av otillräcklig likviditet. 
RusForest kan uppleva växlande resultat och kassaflöden 
på grund av en rad faktorer: utgiftsnivån, variationer i och 
tidpunkten för fastställandet av realiserade vinster eller 
förluster, eventuella konflikter med skattemyndigheter, 
den konkurrensnivå som möts på marknaderna, allmänna 
ekonomiska villkor, räntesatser samt exponering mot 
lokala valuta och växlingskursfluktuationer. Det är inte 
säkert att den makroekonomiska stabiliseringen och åter
hämtningen i Ryssland kommer att fortsätta i framtiden 
och i händelse av en ekonomisk nedgång eller lågkon
junktur kan investeringarna komma att påverkas. Under 
sådana omständigheter kan Koncernens rörelseresultat 
och finansiella ställning komma att påverkas negativt och 
RusForest skulle kunna få svårt att fullfölja sina åtaganden.

Upplåningsrisk

RusForest finansieras idag till största del med eget kapital. 
Utöver att använda eget kapital kan RusForest verksamhet 
till viss del komma att finansieras genom upplåning från 
kreditinstitut, genom obligationsmarknaden eller på 
annat sätt. Upplåningsrisken avser risken att möjligheten 
till refinansiering av utestående lån samt upptagande av 
nya lån saknas eller är oförmånliga vid en viss tidpunkt. 
Lokala finansiella marknader kan komma att påverka 
bolagens upplåningsförmåga då Koncernen skulle kunna 
bli föremål för förändrade räntesatser. Dessa faktorer 
skulle kunna innebära risker för investeringarna.

Motpartsrisk

Motpartsrisk innefattar risken att RusForests motparter 
inte kan uppfylla sina förpliktelser gentemot RusForest. 
Eventuella aktieägar och motpartskonflikter skulle kunna 
påverka investeringarna negativt. Aktieägare och mot
parter skulle dessutom kunna agera på ett sätt som strider 
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mot eller försvårar RusForest verksamhet. Under vissa 
omständigheter skulle bolagen kunna ställas till svars 
för handlingar utförda av deras tredjepartsdelägare eller 
medinvesterare. Risker kan även uppstå vid såväl likvidi
tetsförvaltning som vid erhållande av lång och kortsiktiga 
kreditavtal.

Valutarisk och växelkurser

Koncernens främsta valutakursrisk involverar föränd
ringar i värdet av kronor i förhållande till RUB, USD och 
EUR. Den 30 juni 2010 var 4,4 miljoner kronor av kon
cernens skulder noterade i EUR och 34,2 miljoner kronor 
var noterade i USD. Värdeförändringar i kronor i förhål
lande till EUR och USD kommer att påverka kostnader 
och utgifter i utländsk valuta samt låneförpliktelser för 
utländsk valuta mätt i kronor. Företagsledningen anser 
att riskerna som associeras med valutakursexponeringen 
delvis uppvägs av det faktum att intäkterna är noterade i 
USD så att skulderna inte överstiger koncernens förmåga 
att betala dem. Koncernens kostnader är i huvudsak note
rade i RUB. Från mars 2010 till 30 juni 2010 hade RUB ökat 
i värde med cirka 2 procent i förhållande till kronor (under 
första kvartalet 2010 var ökningen 4 procent), vilket resul
terade i en valutakursvinst (förlust första kvartalet 2010). 
Koncernen använder inga finansiella instrument för att 
säkra sig mot valutakursrisker. 

Värdet av RusForests tillgångar och skulder samt 
intäkter och kostnader mäts i utländska valutor såsom 
RUB, USD och Euro och kan påverkas av valutakurs
rörelser. Ändringar av bestämmelserna på valutamark
naden kan ha negativa effekter på RusForest. Växelkursen 
för utländska valutor gent emot Kronan har under de 
senaste åren fluktuerat och det kan därför inte uteslutas 
att sådana framtida förändringar skulle kunna ha en 
väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och ställning i övrigt.

Ränterisk

Ränterisk innebär att värdet på finansiella instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Lån 
med rörlig ränta exponerar Koncernen för ränterisk på 
verkliga värden. Koncernledningen övervakar ränteför
ändringar kontinuerligt och agerar därefter, skulle över
vakningen brista i något hänseende skulle det kunna ha 
en väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och ställning i övrigt.

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår när en motparts misslyckande att upp
fylla sina skyldigheter skulle kunna minska de framtida 
kassaflödena från finansiella tillgångar vid balansdagen. 
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kredit
risker. Koncernen har en policy för att säkerställa att 

försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med 
lämplig kredithistoria och övervakar kontinuerligt profilen 
på sina fordringar. Likvida medel placeras hos finansiella 
institut med hög kreditvärdighet och Koncernen har en 
policy för att begränsa mängden kreditexponeringen till 
enskilda finansiella institutioner. Koncernens exponering 
för kreditrisk beror främst på de individuella egenska
perna hos varje kund. Koncernen fastställer en avsättning 
för värdeminskning som representerar dess uppskattning 
av förluster i fråga om kundfordringar och övriga ford
ringar. De viktigaste komponenterna i denna avsättning är 
en viss förlustkomponent som relaterar till stora expone
ringar, och en kollektiv förlustkomponent som fastställts 
för grupper av liknande tillgångar som avser förluster som 
har uppkommit men ännu inte identifierats.

Risker förenade med aktierna och 
Företrädesrättsemissionen
Priset på RusForests aktier och begränsad likviditet

Marknadspriset på RusForests aktier kan falla efter att 
Företrädesrättsemissionen är genomförd på grund av det 
ökade antalet aktier i Koncernen. Därutöver kan aktie
kursen påverkas negativt till följd av att aktier avyttras 
på marknaden i osedvanligt stor utsträckning efter 
Företrädesrättsemissionen eller till följd av förväntningar 
om att sådana avyttringar kommer att ske. Försäljning av 
aktier kan även göra det svårt för Koncernen att anskaffa 
kapital i framtiden genom emission av aktier eller andra 
värdepapper.

Utöver detta kan begränsad likviditet i RusForest
aktien medföra en stor marknadsfluktuation i Koncernens 
aktiekurs. Den begränsade likviditeten hos aktien kan 
resultera i svårigheter för de enskilda aktieägarna att 
avyttra större aktieposter. Det kan inte garanteras att 
RusForestaktier kan säljas till ett för innehavaren godtag
bart pris vid någon tidpunkt. Därutöver skall årsstämman 
2013, på grund av en bestämmelse i bolagsordningen, 
besluta huruvida Koncernen skall träda i likvidation eller 
inte. Bestämmelsen i bolagsordningen beskrivs i detalj i 
avsnittet ”Aktien och ägarförhållande – Allmän information 
avseende RusForest-aktien”.

Sådana bestämmelser kan leda till en framtida situation 
där investerare väljer att inte investera i RusForestaktien 
i anslutning till årsstämman 2013, varigenom handeln 
i aktien kan komma bli illikvid och aktiepriset därmed 
sjunka.

Vidare upplever aktiemarknader runtom i världen 
markanta pris och volymfluktuationer. Denna mark
nadsvolatilitet, och fluktuationerna i aktiekurserna, 
behöver inte korrelera med prestation eller rörelseresultat. 
Händelser och faktorer som kan förorsaka att aktie
kurserna fluktuerar eller sjunker markant från priset i 
Företrädesrättsemissionen inkluderar bland annat:
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Riskfaktorer

allmänna affärshändelser samt politiska, sociala, och  ⦁

ekonomiska händelser;
variationer i faktiska eller förväntade rörelseresultat; ⦁

förändringar avseende i vilken utsträckning RusForest  ⦁

väljer att offentliggöra information om Koncernen;
aktieanalytikers justeringar av förväntade vinster eller  ⦁

Koncernens misslyckanden med att leva upp till sådana 
förväntningar;
regleringsåtgärder; ⦁

förändringar av aktieanalytikers prognoser eller  ⦁

rekommendationer gällande Koncernens tillgångar;
förändringar i marknadsvärderingar av företag i relate ⦁

rade branscher;
allmänna fluktuationer i aktiekurser och volymer; ⦁

ytterligare emissioner eller framtida försäljningar av  ⦁

aktier eller andra värdepapper utbytbara med eller 
konvertibla till aktier i RusForest;
försäljning av eller förvärv av ett betydande antal  ⦁

aktier som utförs av Koncernens styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare eller av större aktieägare, 
eller om det bedöms att sådana försäljningar kommer 
att genomföras;
att nyckelpersoner tillkommer eller försvinner; och ⦁

offentliggörande från Koncernen eller Koncernens  ⦁

konkurrenter rörande nya kontrakt, förvärv eller 
samarbeten.

Framtida finansiering

I framtiden kan Koncernen komma att emittera ytterli
gare aktier i samband med förvärv, investeringar eller 
återbetalningar av skulder eller för andra syften. Antalet 
sådana aktier som emitteras skulle kunna utgöra en 
avsevärd del av Koncernens då utestående aktiekapital. 
Det kan inte förutses vilken effekt, om någon, sådana 
framtida försäljningar av ytterligare aktier, eller tillgäng
ligheten av ytterligare aktier för framtida försäljningar, 
kan komma att innebära för aktiekursen. Försäljningar 
av ett betydande antal av aktier för allmän handel efter 
Företrädesrättsemissionen eller uppfattningen att sådana 
försäljningar kommer att genomföras kan medföra att 
aktiekursen för RusForests aktier sjunker och kan göra det 
svårt för investerare att sälja aktier vid en tidpunkt och till 
ett pris som investerare anser vara lämpligt.

Utdelningar

Förmågan att betala utdelning till aktieägarna beror på 
tillgängligheten av utdelningsbara vinster. Koncernen 
kan inte lämna någon garanti att utdelningsbara vinster 
kommer att vara tillgängliga under ett visst räkenskapsår. 
Även om det skulle finnas utdelningsbara vinster kan 
det inte garanteras att Koncernen beslutar om utdel
ning. Framtida utdelningar kommer att bero på intäkter, 
strategi, framtidsutsikter, finansiell ställning och andra 
faktorer, inklusive reglerings och likviditetskrav, såväl 
som skatte och andra juridiska bedömningar. På grund 
av RusForests finansiella ställning och Koncernens 
avkastning, har Koncernen ännu inte utbetalat några 
utdelningar. RusForest planerar för närvarande att 
behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen 
och tillväxten i Koncernen. Då inga utdelningar utbetalas, 
kommer således all avkastning på investeringar att gene
reras genom utvecklingen på aktiekursen.

Teckningsförbindelse ej säkerställd

Vostok Komi (Cyprus) Limited, representerande sam
manlagt cirka 43 procent av aktierna i Bolaget, har genom 
teckningsförbindelse åtagit sig att utnyttja sina tecknings
rätter för teckning i Företrädesrättsemissionen vilket mot
svarar cirka 18,8 miljoner aktier. Teckningsförbindelsen 
är reglerad genom bindande skriftligt avtal daterat den 
29 september 2010. Inga medel är pantsatta eller spärrade 
för detta ändamål och teckningsförbindelsen är inte heller 
säkerställd via bankgaranti. För det fall Vostok Nafta inte 
skulle kunna fullfölja sin teckningsförbindelse finns det en 
risk att Bolagets kapitalbehov inte uppfylls enligt plan.
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Vägbyggnation i Archangelskregionen
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Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i RusForest att 
med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i förhållande till de aktier de äger på avstäm
ningsdagen den 15 oktober 2010. En extra bolagsstämma beslutade den 8 oktober 2010, att 
genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 43 681 680 aktier. Genom 
Företrädesrättsemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 436 816 800 kronor 
från 218 408 400 kronor till högst 655 225 200 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i 
Företrädesrättsemissionen kommer att få sin ägar andel utspädd med högst 66,7 procent, men 
har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att i viss utsträckning erhålla kompensation för 
utspädningen. En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier. För varje nytecknad 
aktie skall erläggas 10 kronor kontant. Genom Företrädesrättsemissionen tillförs Bolaget 
högst cirka 437 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 15 
miljoner kronor.1) De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i 
Bolaget.

För det fall att inte samtliga nyemitterade aktier tecknas med stöd av teckningsrätter äger 
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, rätt att besluta om tilldelning av aktier 
till dem som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Det är därför möjligt att, 
utöver den teckning som sker med stöd av teckningsrätter, anmäla sig för teckning utan före
trädesrätt genom användande av särskild anmälningssedel, se vidare avsnittet ”Villkor och 
anvisningar”.

Teckningsförbindelse
Vostok Komi (Cyprus) Limited (ett av Vostok Nafta Investment Ltd helägt dotterbolag) har 
förbundit sig att teckna sin andel i Företrädesrättsemissionen uppgående till cirka 18,8 mil
joner aktier. Således finns en teckningsförbindelse motsvarande cirka 188 miljoner kronor och 
43 procent av emissionens volym.

Stockholm den 14 oktober 2010

RusForest AB (publ)

Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier  
i RusForest

Av emissionslikviden är 1) 83 820 000 kronor (12 000 000 USD) inbetalt i förskott av Vostok Nafta, och hela förskottet 
inklusive upplupen ränta per den 21 september 2010 kan användas för kvittning i emissionen. Upplupen ränta 
uppgår per den 21 september 2010 till 1 536 700 kronor (220 000 USD).
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RusForest är ett bolag verksamt inom skogssektorn i östra Sibirien. Bolaget förädlar det högkvalitativa tall, 
lärk och granbeståndet i sina skogsområden till en rad sågade trävaror, varav en mindre andel  hyvlade 
varor, golv och interiörsprodukter vid två olika sågverksanläggningar. RusForest genomför även ett flertal 
effektiviseringsåtgärder vilka förväntas att öka Bolagets produktionskapacitet i betydande utsträckning 
under de närmaste fyra åren.

Bolaget (då Varyag Resources AB) bildades 2006 som ett investmentbolag fokuserat på att investera, 
aktivt förvalta och avyttra innehav, huvudsakligen inom råvarusektorn i Ryssland och övriga OSS. Sedan 
2006 har RusForest genom strategiska förvärv och egna utvecklingsprojekt vuxit kraftigt, både med av
seende på skogsarrenden och sågverkskapacitet. Som ett led i denna utveckling omorganiserades Bolaget 
under 2009 från ett investmentbolag till ett renodlat skogsbolag och bytte samtidigt namn till RusForest AB. 

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 kon
kurrenter. Samtidigt finns det begränsningar för ryska bolag att fullt ut kapitalisera på dessa fördelar. Som 
exempel kan nämnas undermålig infrastruktur i avverkningsområden, säsongsvariationer i råvaruförsörj
ningen, en låg förädlingsgrad samt utbredd användning av omodern utrustning och delvis föråldrade tek
niska tillämpningar inom produktionen.

RusForest har löpande arbetat med att förbättra sina arbetssätt och lagt fokus på att använda sig av 
förstklassig utrustning i sina värdekedjor. Bolagets målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende 
integrerat skogs och sågverksbolag i Ryssland med en årlig avverkning om 1,8–2,0 miljoner m3 och en årlig 
sågproduktion om 550 000–600 000 m3 under de kommande fyra åren. Det kvarstår dock ett antal viktiga 
åtgärder att genomföra för att Bolaget skall uppvisa tillfredsställande tillväxt och fullt ut kunna utnyttja de 
möjligheter som ryskt skogsbruk erbjuder. 

Geografisk expansion samt färdigställande av påbörjad kapacitetsutveckling
RusForests styrelse har beslutat om förvärv av LDK3, en sågverksanläggning belägen i staden Archangelsk, 
i nordvästra Ryssland, samt Infa, ett hyvleri vid samma anläggning.1) LDK3 besitter även skogsarrenden 
med årliga avverkningsrätter uppgående till 177 200 m3. LDK3 och Infa förvärvades från Northern 
Shipping Company till ett belopp om totalt cirka 96 miljoner kronor. Förväret möjliggör för RusForest att 
etablera en stark närvaro i Rysslands tre största, och främsta, skogsbruksregioner (Archangelsk, Irkutsk och 
Krasnojarsk) och därigenom effektivt kunna leverera produkter från nordvästra Ryssland till de inhemska 
och europeiska marknaderna samtidigt som utökat fokus kan läggas i Sibirien på de snabbt växande asia
tiska och centralasiatiska marknaderna. LDK3 är beläget på en industritomt om 86 hektar med eget hamn
område, nära den stora exporthamnen i Archangelsk vilket skapar förutsättningar för att minimera kostna
derna för både råvaruleveranser och direktlastning av färdiga varor. Utöver detta, är industrifastigheten vid 
anläggningen väl lämpad för att kunna utvecklas till en modern och konkurrenskraftig sågverksanläggning 
med en kapacitet överstigande 200 000 m3 torkade trävaror per år. De nödvändiga investeringarna för att nå 
den högre produktionen kommer att vara rimliga, då timmersortering, god pann och torkkapacitet samt 
justerverk redan finns installerade. 

Vid RusForests nuvarande dotterbolag har nödvändiga förberedelser gjorts för att utveckla produk
tionskapaciteten både inom avverkning och inom sönderdelning. Detta gäller i synnerhet vid RusForest 
Magistralnij, där montering och installationsarbete för närvarande pågår med målet att ta ett nytt sågverk 
med en kapacitet om 100 000–120 000 m3 torkade trävaror per år i provdrift under det andra kvartalet 2011. 
Färdigställandet av RusForest Magistralnij utgör ett viktigt delmål i RusForests produktions och lönsam
hetsmål. Investe ringar i Bogutjanskij LPK och RusForest Ust Ilimsk avser i första hand förbättringar av de 
existerande anläggningarna. 

Att lösa flaskhalsar och förbättra produktmixen
RusForest bedömer att det finns stora möjligheter att utöka kapaciteten vid Bolagets befintliga produk
tionsanläggningar genom att lösa flaskhalsar och omorganisera delar av produktionsflödena. Flaskhalsarna 
vid anläggningarna utgörs i dagsläget främst av torkkapacitet och sortering som till en alltför hög grad 
sker manuellt både vid råsorteringen och vid justerverken. Utöver produktionsökningarna förväntas även 
utökad tork och sorteringskapacitet leda till förbättrade marginaler tack vare försäljningsorganisationens 
tillgång till större volymer av högre kvalitet och en förbättrad produktmix.

Bakgrund och motiv

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före 1) 
årsskiftet. 
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Bakgrund och motiv

Det finns även stora möjligheter till effektivitetsökningar och betydande kostnadsbesparingar i Bolagets 
värdekedjor genom att genomgående införa nya rutiner framtagna av den nya ledningen. Högre prissätt
ning för Bolagets produkter skall även uppnås genom förbättrade leverensrutiner samt specialisering och 
flexibilitet inom produktionen.

Effektiviseringar och införandet av nya rutiner möjliggörs av förstärkningar i bolagsledningen i flera av 
dotterbolagen. Till exempel har Bolaget under sommaren tillsatt en ny verkställande direktör för sågverket i 
Magistralnij. Därutöver har en ny skogschef med ett helhetsansvar för avverkningen i alla distrikt i Sibirien 
tillsatts under september samtidigt som ledningen i RusForest Trading förstärkts med en ny chef. 

Vägbyggnation som en del av huvudverksamheten i skogsbolagen
Ett viktigt steg för att öka andelen internt levererat sågtimmer till RusForests sågverk är att noga planera 
och genomföra en stor satsning på infrastrukturutveckling och byggnation av skogsväg. Förbättrade 
skogsvägar ger möjlighet till avverkning och timmertransporter under hela året vilket säkerställer en stabil 
råvaruförsörjning och minskar transportkostnaderna till följd av en bättre framkomlighet och färre skador 
på utrustningen. Satsningen på vägbyggnation har redan inletts, och resultaten kommer att vara tydliga i 
samband med att ytterligare vägbyggnationsutrustning sätts in under våren och försommaren 2011. 

I anslutning till strategiska vägprojekt i de områden där RusForest verkar, kommer Bolaget också att 
sträva efter att utöka sina arrenden, inte minst genom förvärv av befintliga bolag. Det kan inte uteslutas att 
en del av emissionslikviden, men sannolikt inte mer än 20 procent kommer att användas i det fall lämpliga 
förvärvsobjekt dyker upp.

Utvecklingsplanen är en central del av RusForests initiativ för att säkra den långsiktiga utvecklingen 
av Bolagets avverkningsområden och dess flödesplan för råmaterial – inledningsvis med fokus på stabila 
sågtimmerleveranser från och med vintern 2010. Förbättrad självförsörjningsgrad av råvara förväntas även 
medföra betydande positiva effekter på produktionskostnaderna, då inköpt sågtimmer, beroende på års
tiden, kan för närvarande kosta upp till 60 procent mer än sågtimmer levererat från den egna avverkningen.

Bolaget avser använda likviden från Företrädesrättsemissionen till fortsatta investeringar samt vidare
utveckling av RusForests befintliga verksamhet. Vid full anslutning i Företrädes rätts emissionen till
förs Bolaget maximalt cirka 437 miljoner kronor före emissionskostnader. Som en delvis förskottering i 
Företrädesrättsemissionen har Bolaget av Vostok Nafta redan erhållit 83,8 miljoner kronor (12 miljoner 
USD)1). Hela förskottet inklusive upplupen ränta per den 21 september 2010 kan användas för kvittning i 
emissionen. Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 1,5 miljoner kronor (220 000 USD)1). 

Styrelsens bedömning är att nettolikviden om cirka 422 miljoner kronor (inklusive förskottering) 
kommer att förstärka Bolagets finansiella ställning, vilket ger Bolaget möjlighet att genomföra följande 
projekt: (i) cirka 96 miljoner kronor för förvärv av LDK3 och Infa, (ii) cirka 75 miljoner kronor för uppgra
deringar och investeringar i LDK3, (iii) cirka 55 miljoner kronor för investeringar i RusForest Magistralnij 
(inkluderar cirka 35 miljoner kronor som finansierats genom bryggfinansieringen från Vostok Nafta), 
(iv) cirka 61 miljoner kronor för att lösa flaskhalsar i existerande sågverk, (v) cirka 27 miljoner kronor för 
att utöka avverkningskapaciteten och förbättra infrastrukturen, (vi) återbetala det obligationslån, inklusive 
ränta, om 57,5 miljoner kronor som förfaller i februari 2011 samt (vii) cirka 50,5 miljoner kronor för inves
teringar i Ust Ilimsk och Bogutjanskij (vilka finansierats genom bryggfinansieringen från Vostok Nafta). 
Beroende på tillgången av extern finansiering kan ovanstående komma att justeras.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats med anledning av föreliggande Företrädes-
rättsemission i RusForest. Styrelsen för RusForest är ansvarig för innehållet i prospektet. Styrelsen för RusForest 
försäkrar härmed att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i  prospek tet, 
såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd.

Stockholm den 14 oktober 2010

RusForest AB (publ)

Styrelsen

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
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RusForest har idag uppnått sitt primära mål att förvärva 
och konsolidera stora skogstillgångar. Både ur ett ryskt 
och ur ett globalt perspektiv består RusForests skogs
inne hav av bra bestånd belägna i strategiskt viktiga 
regioner i Ryssland. Framöver kommer Bolaget att foku
sera på att förbättra den befintliga verksamheten, fortsätta 
konsolideringen av skogsarrenden och att slutföra sitt 
planerade investeringsprogram. 

Genom förvärvet av sågverket LDK3 och hyvleriet Infa 
i Archangelsk kan RusForest etablera sig som ett av de få 
panryska skogsbolagen med verksamhet både i Sibirien 
och i den europeiska delen av Ryssland.1) Detta kommer 
att ge stora utvecklingsmöjligheter framförallt när det 
gäller möjligheten att effektivt kunna leverera produkter 
till både de europeiska och de asiatiska marknaderna.

Jämte Irkutsk är Archangelsk den mest utvecklade 
skogsregionen i Ryssland. I Archangelsk har LDK3 
tillgång till egna skogsarrenden, järnvägsterminaler, 
en överlag god infrastruktur på industritomten samt 
en egen exporthamn. Tillsammans möjliggör detta en 
kostnads effektiv export av sågade trävaror från den egna 

anläggningen. Efter de planerade investeringarna i såg
verket, framförallt i en ny såglinje, kommer anläggningen 
att kunna mäta sig med de bästa i världen avseende kost
nads struktur och tillgång till en högkvalitativ råvara.

Under den närmaste tiden kommer fokus för RusForest 
främst att ligga på: 

1. Att slutföra investerings och utvecklingsplanerna. 
I synnerhet kan nämnas färdigställandet av det nyckel
färdiga sågverket i Magistralnij samt förvärvet av 
 LDK3. 

2. Att utveckla infrastrukturen i skogen, inklusive 
avverknings och transportkapaciteten, som ett led i att 
säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Bolagets 
avverkningsområden och dess flödesplan för råmate
rial, inledningsvis med fokus på stabila sågtimmerleve
ranser från och med vintern 2010. 

3. Att utöka kapaciteten vid ett flertal av Bolagets 
befintliga produktionsanläggningar genom att lösa 
flaskhalsar och omorganisera produktionsflöden. 
Flaskhalsarna vid anläggningarna utgörs i dagsläget 

VD har ordet

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet. 1) 
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VD har ordet

främst av brist på sorteringskapacitet i sågverken 
(både råsortering och justerverk), torkkapacitet samt 
delvis underutvecklad infrastruktur i skogen. Utöver 
rena produktionsökningar, förväntas även en utökad 
tork och sorteringskapacitet leda till förhöjda försälj
ningsmarginaler till följd av större volymer av vidare
förädlade trävaror och en mer attraktiv produktmix, 
inte minst med en större andel torkad lärk.

4. Generella förbättringar och effektiviseringsåtgärder vid 
existerande produktionsenheter. Detta är ett arbete som 
delvis har varit eftersatt då fokus fram till idag främst 
har legat på förvärv och konsolidering av tillgångar.

Förvärvet av LDK3 och färdigställandet av sågverket i 
Magistralnij tillsammans med vissa tilläggsinvesteringar 
i existerande enheter kommer att mer än fördubbla 
Bolagets produktionskapacitet inom de närmsta åren, 
samt skapa stora möjligheter för produktivitetsförbätt
ringar och förbättrad lönsamhet.

Marknadsbedömning
Sedan tredje kvartalet 2009 har priserna för sågade trä
varor ökat och vi ser idag ingen tendens till en avmatt
ning utöver tillfälliga och naturliga säsongsvariationer. 
Prisökningarna drevs initialt delvis av att de internatio
nella produktionsvolymerna minskade mer än efterfrågan 
vilket tvingade kunder att acceptera högre priser. Sedan 
början av 2010 är det är främst en förbättrad efterfrågan 
samt råvarubrist i Europa som har drivit priserna. 
RusForests orderstock innebar dock att Bolaget först 
under andra kvartalet 2010 kunde tillgodogöra sig de 
högre priserna fullt ut.

Efterfrågeökningen kommer från de flesta markna
derna men främst de asiatiska, och idag står Asien för 
ungefär 30 procent av RusForests totala försäljning. I och 
med färdigställandet av sågverket i Magistralnij under 
2011 samt ytterligare volymökningar från övriga sågverk 
inom RusForest är det Bolagets bedömning att de asiatiska 
marknaderna under 2012 kommer att stå för den största 
delen av RusForests total försäljning. 

Det är RusForests bedömning att Kina kommer att 
uppvisa den snabbaste tillväxten under de närmaste åren 
och bli en av Bolagets största enskilda marknader. Den 
kinesiska marknaden växte med 10–20 procent på års
basis under det första kvartalet 2010 och landets import 
av sågade trävaror från Ryssland ökade samtidigt med 
omkring 40 procent jämfört med samma period 2009.

RusForests verksamhet i de sydöstra delarna av 
Sibirien är fördelaktigt belägen för att betjäna den snabbt 
växande kinesiska marknaden då våra produktions
anläggningar har tillgång till både den transsibiriska järn
vägen och BaikalAmur järnvägen. 

Potential för marginalförbättringar
Bortsett från förbättrade marknadspriser finns möjlighet 
till marginalförbättring genom internt arbete när det gäller 
produktutbudet och service till kunder. Sågade trävaror 
från ryska producenter har av historiska skäl handlats 
med en rabatt om närmare tio procent jämfört med leve
rantörer från andra länder. Genom att introducera en ser
vice och kundsupport liknande de skandinaviska leveran
törerna, är det RusForests mål att under de närmaste åren 
kunna höja priserna och därmed förbättra marginalerna.

Kostnadsförbättringspotential genom  
stabilare råvaruflöden
Det finns betydande möjligheter att reducera kostnaderna 
under de kommande åren, främst genom att RusForest 
utvecklar sin avverkningsverksamhet och säkerställer 
stabila råvaruflöden. Volymerna och produktiviteten har 
under de två senaste åren påverkats mycket negativt av 
instabila råvaruflöden. Detta har inneburit att anlägg
ningar periodvis har stått stilla på grund av brist på såg
timmer men även produktionskostnaderna har påverkats 
negativt då en mindre andel egenavverkat sågtimmer har 
kunnat användas i produktionen. Det inköpta sågtimret 
kostar upp till 60 procent mer än sågtimmer levererat från 
den egna avverkningen.

Det finns därmed en betydande potential att reducera 
produktionskostnaderna genom att bygga sågtimmer
lager under vintern samt genom att förbättra avverknings 
och transportmöjligheterna i skogen genom vägbyggen 
och andra logistiklösningar under sommarhalvåret. Att 
säkerställa en stabil råvaruförsörjning kommer att vara ett 
prioriterat område de närmaste åren.

Slutord
Delmålet att förvärva och konsolidera betydande skogs
tillgångar är på väg att uppnås och det operativa arbetet 
framöver kommer till stor del att fokusera på att fullt 
ut utnyttja Bolagets betydande skogsresurser, förbättra 
produktiviteten samt att öka sågverkskapaciteten och pro
dukternas förädlingsvärde.

Strategiskt fortsätter vi att arbeta mot vårt långsiktiga 
mål att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat 
skogs och sågverksbolag i Ryssland. 

Martin Hermansson

Verkställande direktör i RusForest AB (publ)
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Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 15 oktober 2010 är 
registrerad som aktieägare i RusForest AB (publ) äger 
företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna två (2) nya 
aktier1).

Teckningskurs
För varje tecknad aktie skall erläggas 10 kronor kontant.

Aktieägaren Vostok Nafta äger dock rätt att erlägga 
betalning för tecknade aktier genom kvittning av fordran 
på Bolaget om 85 356 700 kronor (12 220 000 USD).2) 

Avstämningsdag
Avstämningsdag är den 15 oktober 2010. Aktierna i 
RusForest handlas inklusive teckningsrätter till och med 
den 12 oktober 2010 och exklusive teckningsrätter från och 
med den 13 oktober 2010.

Teckningsrätter
För varje befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. För 
teckning av en (1) aktie erfordras en (1) teckningsrätt. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North 
under perioden 19 oktober till och med 27 oktober 2010. 
Teckningsrätterna måste säljas senast den 27 oktober 2010 eller 
användas för teckning av aktier senast den 1 november 2010 för 
att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Teckningstid
Teckning av aktier skall med företrädesrätt ske genom 
kontant betalning under perioden 18 oktober till och 
med 1 november 2010. Observera att teckning och betal
ning skall ske senast den 1 november 2010. Aktieägaren 
Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för tecknade 
aktier genom kvittning av fordran på Bolaget om totalt 
85 356 700 kronor (12 220 000 USD)3). Vostok Nafta tecknar 
och betalar för nya aktier med stöd av teckningsrätter 
genom att senast den 1 november 2010 sända in särskild 
teckningslista. Efter teckningstidens utgång blir ej utnytt
jade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 
Dessa kommer därefter att avregistreras från VPkontot 
utan avisering. För att inte förlora värdet på teckningsrät
terna måste dessa således antingen:

(i)  säljas på First North senast den 27 oktober 2010, eller 
(ii)  utnyttjas för att teckna nya aktier i RusForest senast 

den 1 november 2010.

Styrelsen för RusForest förbehåller sig rätten att förlänga 
den tid under vilken teckning och betalning kan ske.

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för 
Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissions
redovisning med vidhängande förtryckt inbetalningsavi 
samt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckningen över panthavare med flera 
underrättas separat. Någon separat VPavi som redovisar 
registrering av teckningsrätter på aktieägarnas aktiekonto 
(”VPkonto”) kommer ej att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i RusForest är förval
tarregistrerat erhåller ingen emissionsredovisning från 
Euroclear. Teckning och betalning skall då istället ske i 
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med företrädesrätt och betalning
Teckning sker genom kontant betalning senast den 
1 november 2010 via valfri bank genom ett av följande 
alternativ4):

A. Inbetalningsavi från Euroclear

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck
ningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den från 
Euroclear erhållna inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom betalning.

Anmälningssedeln användes därvid inte.

B. Anmälningssedel (I) för teckning med företrädesrätt

I de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller 
av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det 
som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear 
utnyttjas för teckning, skall anmälningssedel (I) för teck
ning med företrädesrätt användas som underlag för teck
ning genom betalning. Den förtryckta inbetalningsavin från 
Euroclear skall därvid inte användas. Anmälningssedel (I) 
kan erhållas från Öhman på telefonnummer 08402 51 32.

Anmälningssedeln skall inlämnas eller sändas med 
post till:

E. Öhman J:or Fondkommission AB
Emissionsavdelningen/RusForest
Box 7415
103 91 Stockholm
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm

Tecknare som inte är en befintlig kund hos Öhman skall 
bifoga vidimerad kopia på IDhandling för den som 
undertecknar anmälningssedeln. I det fall tecknaren är en 

Villkor och anvisningar

För de rättigheter som aktien för med sig, se avsnitt1) et ”Aktien” under ”Aktien och ägarförhållanden”.
Varav upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 2) 1 536 700 kronor (220 000 USD). Beräknat på valutakurs SEK/USD 6,985 den 21 september 
2010.
Beräknat på valutakurs SEK3) /USD 6,985 den 21 september 2010.
I tillägg till teckning genom betalning äger aktieägaren Vostok 4) Nafta rätt att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvittning av de fordringar som 
grundar sig på den tillfälliga finansiering som RusForest erhöll från Vostok Nafta den 1 juli 2010 samt den 15 september 2010. Per den 21 september 2010 
uppgår total skuld samt upplupen ränta till 85 356 700 kronor (12 220 000 USD).
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Villkor och anvisningar

juridisk person som inte är en befintlig kund hos Öhman 
skall anmälningssedeln åtföljas av behörighetshandlingar 
vilka utvisar rätt att underteckna anmälningssedeln. 

Anmälningssedeln och betalning skall vara Öhman 
tillhanda senast kl. 17.00 den 1 november 2010. 
Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i 
god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan 
är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl
ningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs 
av erforderliga identitets och behörighetshandlingar, 
komma att lämnas utan beaktande. Endast en anmälnings
sedel per tecknare beaktas. I det fall flera anmälnings
sedlar inkommer från samma tecknare kommer den senast 
inkomna anmälningssedeln att beaktas. 

Detsamma gäller de som på avstämningsdagen ej var 
registrerade som aktieägare, men som har förvärvat teck
ningsrätter under teckningstiden. För det fall att inbetald 
likvid överstiger teckningsbeloppet kommer överskju
tande belopp att återbetalas så snart detta är möjligt.

Teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädes
rätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av aktier, varvid dessa skall 
fördelas mellan de som tecknat aktier utöver sin företrä
desrätt. Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker skall aktierna fördelas mellan tecknarna 
i förhållande till antal utnyttjade teckningsrätter och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.

För det fall inte samtliga aktier tecknas enligt ovan skall 
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 
besluta om tilldelning av aktier till annan som har anmält 
intresse att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt, och 
vid överteckning skall tilldelning ske i förhållande till 
deras teckning. I mån detta inte kan ske, skall tilldelning 
ske genom lottning. 

Teckning med eller utan företrädesrätt skall ske under 
samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, 
det vill säga under perioden 18 oktober till och med 
1 november 2010.

Intresseanmälan om att teckna utan företrädesrätt skall 
göras på anmälningssedel (II). Sådan anmälningssedel 
kan erhållas från Öhman på telefonnummer 08402 51 32. 
Anmälningssedeln skall vara Öhman tillhanda senast 
kl. 17.00 den 1 november 2010. Tecknare som inte är en 
befintlig kund hos Öhman skall bifoga vidimerad kopia 
på IDhandling för den som undertecknar anmälnings
sedeln. I det fall tecknaren är en juridisk person som inte 
är en befintlig kund hos Öhman skall anmälningssedeln 
åtföljas av behörighetshandlingar vilka utvisar rätt att 
underteckna anmälningssedeln. Observera att anmälan 
är bindande samt att ofullständigt eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende, 
liksom då anmälan inte medföljs av erforderliga identitets 
och behörighetshandlingar. Endast en anmälningssedel 
per tecknare beaktas. I det fall flera anmälningssedlar 
inkommer från samma tecknare kommer den senast 
inkomna anmälningssedeln att beaktas.

Besked om eventuell tilldelning av aktier utan företrä
desrätt lämnas genom översändande av en avräknings
nota. Aktier som tecknats med eller utan företrädesrätt 
skall betalas kontant senast tredje bankdagen efter det 
att avräkningsnota erhållits. Aktier som ej betalats i tid 
kan komma att överlåtas till annan. Skulle priset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga teckningskursen 
enligt Företrädesrättsemissionen, kan den som erhållit 
tilldelning komma att tvingas svara för mellanskillnaden. 
Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit 
tilldelning.

Observera att det för investerare vars innehav är, eller 
kommer att vara, förvaltarregistrerade hos bank eller förvaltare 
gäller att teckning och betalning utan företrädesrätt skall ske 
genom förvaltaren.

Betalda tecknade aktier (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en 
VPavi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på 
tecknarens VPkonto. Så snart aktiekapitalökningen har 
registrerats av Bolagsverket omvandlas BTA till nya aktier 
utan särskild avisering från Euroclear. Omvandlingen 
beräknas ske i slutet av november 2010.

Handel i BTA
Handel i BTA kan ske på First North från och med den 
19 oktober 2010 fram till det att Bolagsverket registrerat 
aktiekapitalökningen.

Handel i nya aktier
Handel i nya aktier beräknas påbörjas på First North 
omkring det datum då de nya aktierna beräknas regist
reras på tecknarens VPkonto.

Offentliggörande av emissionsresultat
Resultatet av Företrädesrättsemissionen beräknas 
offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 
4 november 2010.

Handel i RusForests aktier
RusForests aktier handlas under kortnamnet RUSF 
på First North med ISIN kod SE0001732728. Bolagets 
Certified Adviser är Öhman. RusForest har avtalat med 
Carnegie om likviditetsgaranti. Carnegie skall i egenskap 
av likviditetsgarant ställa en köp respektive säljvolym 
motsvarande minst 50 000 kronor så att en skillnad om 
högst fyra procent erhålls mellan köp respektive säljkurs. 
En handelspost omfattar en aktie.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och 
med den dagen då aktierna registreras i Bolagets aktiebok 
förd av Euroclear, givet att utdelning ges. Utbetalning 
av eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear. Se 
vidare avsnitt ”Utdelningspolitik” under ”Aktien och 
ägarförhållanden”. 
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Villkor och anvisningar

Emissionen i korthet

Villkor:  För varje (1) aktie erhålles två (2) teckningsrätter.  
För teckning av en (1) aktie erfordras en (1) teckningsrätt

Teckningskurs: 10 kronor kontant1)

Avstämningsdag: 15 oktober 2010 
Teckningsperiod: 18 oktober – 1 november 2010
Handel med teckningsrätter: 19 oktober – 27 oktober 2010

Aktieägaren Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvittning av fordran på Bolaget om totalt 1) 85 356 700 kronor (12 220 000 USD). 
Beräknat på valutakurs SEK/USD 6,985 den 21 september 2010.

1. Tilldelning av teckningsrätter

2. Så här utnyttjas teckningsrätterna

För en (1) aktie i RusForest …

En (1) aktie

Direktregistrerade aktieägare

Förvaltarregisterade aktieägare

=

… erhålles två (2) teckningsrätter

Två (2) teckningsrätter

De aktieägare som har aktierna 
på ett VP-konto hos Euroclear 
erhåller emissionsredovisning 
från Euroclear där antalet till-
delade teckningsrätter framgår

I de fall samtliga erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning, använd inbetalnings-
avin från Euroclear som underlag för teck-
ning genom betalning  

Betalning senast 1 november 2010  

I de fall ett annat antal teckningsrätter än 
det som framgår av emissionsredovisningen 
från Euroclear utnyttjas för teckning, skall 
anmälningssedel för teckning med företrä-
desrätt användas som underlag för teckning 
genom betalning. Sådan anmälningssedel 
kan erhållas från Öhman på telefonnummer 
08-402 51 32 

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från 
Euroclear, teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Handel med teckningsrätter

Teckningsperiod

Oktober November

Betalning i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 130 31

Sista dag för handel 
inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter Sista dag för teckning

Avstämningsdag 
för erhållande av 
teckningsrätter

För en (1) aktie i RusForest …

En (1) aktie

Direktregistrerade aktieägare

Förvaltarregisterade aktieägare

=

… erhålles två (2) teckningsrätter

Två (2) teckningsrätter

De aktieägare som har aktierna 
på ett VP-konto hos Euroclear 
erhåller emissionsredovisning 
från Euroclear där antalet till-
delade teckningsrätter framgår

I de fall samtliga erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning, använd inbetalnings-
avin från Euroclear som underlag för teck-
ning genom betalning  

Betalning senast 1 november 2010  

I de fall ett annat antal teckningsrätter än 
det som framgår av emissionsredovisningen 
från Euroclear utnyttjas för teckning, skall 
anmälningssedel för teckning med företrä-
desrätt användas som underlag för teckning 
genom betalning. Sådan anmälningssedel 
kan erhållas från Öhman på telefonnummer 
08-402 51 32 

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från 
Euroclear, teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Handel med teckningsrätter

Teckningsperiod

Oktober November

Betalning i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 130 31

Sista dag för handel 
inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter Sista dag för teckning

Avstämningsdag 
för erhållande av 
teckningsrätter

För en (1) aktie i RusForest …

En (1) aktie

Direktregistrerade aktieägare

Förvaltarregisterade aktieägare

=

… erhålles två (2) teckningsrätter

Två (2) teckningsrätter

De aktieägare som har aktierna 
på ett VP-konto hos Euroclear 
erhåller emissionsredovisning 
från Euroclear där antalet till-
delade teckningsrätter framgår

I de fall samtliga erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning, använd inbetalnings-
avin från Euroclear som underlag för teck-
ning genom betalning  

Betalning senast 1 november 2010  

I de fall ett annat antal teckningsrätter än 
det som framgår av emissionsredovisningen 
från Euroclear utnyttjas för teckning, skall 
anmälningssedel för teckning med företrä-
desrätt användas som underlag för teckning 
genom betalning. Sådan anmälningssedel 
kan erhållas från Öhman på telefonnummer 
08-402 51 32 

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från 
Euroclear, teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Handel med teckningsrätter

Teckningsperiod

Oktober November

Betalning i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 130 31

Sista dag för handel 
inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter Sista dag för teckning

Avstämningsdag 
för erhållande av 
teckningsrätter

3. Viktiga datum
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Den globala finanskrisen fick stor påverkan på Rysslands 
ekonomi och landets BNP minskade med 7,9 procent 
under 2009. Samtidigt minskade utländska direkt
investeringar i Rysslands ickefinansiella sektor med hela 
41,1 procent under 2009, efter att uppvisat en genom
snittlig tillväxttakt om 60 procent årligen sedan år 2000.1)

Finanskrisen påverkade även de inhemska bankernas 
utlåning och begränsade tillgången på kapital på den 

ryska kreditmarknaden under merparten av 2009.2) Den 
ryska centralbanken, CBR, har under 2010 vid upprepade 
tillfällen, och senast den 31 maj 2010, sänkt styrräntan, 
vilken nu uppgår till 7,75 procent. Räntesänkningarna har 
skett i syfte att främja den ekonomiska återhämtningen, 
uppmuntra bankernas utlåning samt motverka förstärk
ningen av den ryska valutan och understödja den ryska 
exportindustrin.

Marknad

Makroekonomisk situation

Översikt över ekonomiska indikatorer i Ryssland

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BNp-tillväxt, %1) 7,3 % 7,2 % 6,4 % 7,7 % 8,1 % 5,6 % –7,9 %

Arbetslöshet, %2) 8,3 % 8,1 % 7,6 % 7,2 % n/a 6,4 % 8,4 %

Bytesbalans, % av BNp3) 8,0 % 10,0 % 11,0 % 10,0 % 6,0 % 6,0 % i.u.

Konsumentprisindex3) (2005=100) 80,1 88,7 100 109,7 119,6 136,4 152,3

10 årig statsskuldränta, %4) 9,1 % 8,3 % 8,1 % 7,0 % 6,7 % 7,5 % 9,9 %

1) IMF, juni 2010

IMF2) , juni 2010

WDI3) , juni 2010

OECD4) , juni 2010
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Källa: CBR Bulletin of Banking Statistics, nr 8 2010

Vedomosti1) , mars 2010
Aton2) , april 2010
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Marknad

Till följd av fortsatt låga räntor och en stimulerad eko
nomisk tillväxt, förväntas den ryska kreditmarknaden 
gradvis förbättras under 2010.1) Enligt premiärminister 
Vladimir Putin är likviditeten hos de ryska bankerna 
för närvarande god och deras utlåning förväntas öka 
med cirka fem till tio procent under 2010. Den ryska 
staten avser även stimulera bostadsmarknaden genom 
att introducera ett stödprogram om 250 miljarder rubel i 
syfte att subventionera mer fördelaktiga bostadslån för 
privatpersoner.2) 

Den finansiella krisen har dämpat inflationstakten i 
Ryssland till följd av lägre löneökningar och en lägre per
sonalomsättning. Samtidigt har ett flertal företag tvingats 
dra ned på sin ofta relativt aggressiva tillväxttakt och i 
stället genomföra välbehövliga rationaliseringar, kost
nadsminskningar och effektiviseringsåtgärder.3) 

De stimulanspaket som introducerades i Ryssland till 
följd av krisen har reducerats betydligt, från 1,1 biljoner 
rubel 2009 till 195 miljarder rubel under 2010 och syftar nu 
främst till att bland annat stimulera moderniseringen av 
ekonomin. Av de 195 miljarder rubel, motsvarande cirka 
58 miljarder kronor, som utlovats kommer 15 miljarder 
rubel användas till stöd för bostads och energisektorn.4) 

Enligt uttalanden från ekonomiminister Elvira 
Nabiullina uppgick den ryska tillväxten till 4,2 procent 
under det första halvåret 2010 i jämförelse med samma 
period föregående år.5) Tillväxten inom den ryska industri
produktionen har varit betydande under året med en till
växt om 9,2 procent under de första åtta månaderna 2010 i 
jämförelse med samma period 2009.6) Den ryska tillväxten 
under 2010 uppskattas uppgå till cirka 4,0 procent.7)

Marknaden för skogsprodukter
Skogen fungerar som råvarukälla för ett stort antal 
produkter. Den mest grundläggande produkten är icke
vidare förädlat rundvirke (sågtimmer), som i princip 
utgörs av fällda träd som är kvistade och kapade i rätt 
längder, i Ryssland ofta med timmerlängder om 4 eller 
6 meter anpassade efter järnvägsvagnarnas längd 
(12 meter). Rundvirket används sedan antingen i sön
derdelning för vidare produktion av konstruktionsvirke 
eller annan vidareförädling såsom golv, lister eller möbler. 
Restprodukterna, inklusive timmer av lägre kvalitet, 
används som råvara till pappersmassa eller som bränsle. 

Aton1) , april 2010
2) Rossijskaja Gazeta, april 2010

Troika3) , februari 2010
Vedomosti4) , mars 2010
Kommersant5) , juli 2010

6) Rosstat, september 2010
IMF7) , WEO, oktober 2010
FAO8) , september 2010
FAO9) , juni 2010

Efterfrågan på sågade trävaror, träbaserade paneler samt papper och kartong i UNECE regionen  

(Europa, OSS och Nordamerika)

Tusental 2004 2005 2006 2007 2008

Sågade trävaror m3 281 552 287 128 280 576 273 954 238 051

Träbaserade paneler m3 138 351 144 555 148 639 150 353 136 131

papper och kartong Miljoner ton 197 133 200 872 204 500 204 858 194 028

Totalt m3 ekvivalenter 1 340 125 1 371 649 1 380 000 1 373 358 1 256 446

Källa: UNECE/FAO, 2009

Världsmarknaden

Den samlade världsproduktionen för sågade barrträvaror 
uppgick till strax under 260 miljoner m3 under 2009.8) 
Sågade trävaror konsumeras i stor utsträckning på den 
inhemska marknaden i respektive producerande land, 
varför endast en tredjedel av världsproduktionen av 
sågade trävaror exporteras.9) Priserna på sågade trävaror 
styrs dock i stor utsträckning av det globala utbudet och 
efterfrågan. 
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Sågade trävaror används i stor utsträckning som bygg
nadsmaterial, vilket medför att sågverksindustrin är bero
ende av världskonjunkturen i allmänhet och särskilt av 
utvecklingen inom byggindustrin.1) 

 

Ryssland

Ryssland har, tillsammans med Brasilien, världens största 
timmerreserver. Östra Sibirien är känt för sin högkvalita
tiva angartall samt sibiriska lärk och Archangelskregionen 
i nordvästra Ryssland har ett högkvalitativt gran och 
tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige. 
Den goda kvalitén på träråvaran följer bland annat av den 
långsamma biologiska tillväxten orsakad av det något 
 kallare klimatet.2)

 

Den ryska skogen ägs i det närmaste uteslutande av den 
ryska staten eller enheter och departement med kopp
lingar till den ryska staten. Skogen kan arrenderas av pri
vata aktörer i upp till 49 år med möjlighet till förlängning 
och arrenden förvärvas med få undantag genom auk
tionsförfarande (se nedan om ”Skogsbalken”). Den årliga 
avverkningsrätten beräknas utifrån en skogsteknisk tabell 
som grundas på årlig tillväxt samt befintligt bestånd av 
mogen skog på den arrenderade arealen. Återbeskogning 
och andra skyldigheter, såsom brandskydd, väghållning 
med mera, är också noga beskrivna i arrendeavtalen. 
Huvuddelen av återbeskogningen, i huvudsak av tall, 
sker genom frösådd, efterlämnande av fröträd eller plan
tering. I det fall det finns en god underväxt (gran) kan 
också denna godtas som naturlig föryngring utöver vanlig 
plantering. 

För utländska investerare finns inga formella inskränk
ningar i möjligheterna att förvärva arrenden eller bedriva 
skogsbruk. 

Till följd av brister i infrastrukturen, och särskilt avsak
naden av ett adekvat väg och järnvägsnät i många delar 
av landet, föreligger fortfarande stora praktiska begräns
ningar vad gäller möjligheten att fullt ut exploatera de 
ryska skogstillgångarna. För ryska skogsbolag är därför 
närhet och tillgång till en större järnvägsförbindelse samt 
närvaro av köpare till restprodukterna betydande kon
kurrensfördelar.3) På grund av den bristande infrastruk
turen utnyttjas endast en liten andel av den årliga tillåtna 
avverkningsvolymen.4)

Den befintliga ryska skogsindustrin präglas av en låg 
vidareförädlingsgrad vilket avspeglas i exportstrukturen. 
Av Rysslands totala värde på export av skogsprodukter 
under 2007 om 11,2 miljarder dollar utgjordes 4,1 mil
jarder dollar av rundvirke.5) Andelen förädlade trävaror 
i förhållande till den totala skogsrelaterade exporten från 
Ryssland är betydligt lägre än för konkurrerande länder. 
Globalt utgör andelen vidareförädlade trävaror cirka 
95 procent av exporten, medan andelen vidareförädlade 
trävaror som andel av den totala ryska skogsexporten 
endast uppgår till omkring 65 procent, vilket är ett resultat 
av att landet årligen exporterar cirka 30 procent av sin 
sågtimmerproduktion.6) 

 

Byggnads-
material, 47%

Möbler, 3%

Emballage, 20%

Limträbalk, 2%

Övrigt, 8%Limfog, 2%

Trädgård, staket, 5%

Lister, hyvlat virke, 9%

Snickeri, 4%

Användning av sågade barrträvaror i Europa

Källa: FAO, juni 2010
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6) FAO, juni 2010
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Övergången till marknadsekonomi och en svag interna
tionell marknad drabbade den ryska skogsindustrin hårt 
under 1990talet. Den ryska skogsindustrin har dock åter
hämtat sig och värdet på landets skogsrelaterade export 
uppvisade en genomsnittlig årlig tillväxt om 15,4 procent 
per år mellan 1998 och 2007.1)

Under 2008 minskade det ryska exportvärdet från 
skogssektorn med 5,5 procent vilket till stor del berodde 
på den negativa utvecklingen på världsmarknaden. Den 
ryska sågverksindustrin producerar idag betydligt under 
1980talets nivåer om cirka 100 miljoner m3 per år. Under 
2000talet uppvisade dock industrin tillväxt fram till 2008 
och 2009 då produktionsnivåerna åter minskade med 
10,9 respektive 12,3 procent.2)

I syfte att främja investeringar och öka förädlings
graden i den inhemska skogsindustrin ändrades under 
2007 den ryska skogslagstiftningen, eller ”Skogsbalken”, 
till att ytterligare efterlikna modern skogslagstiftning i 
väst. Ett större ansvar lades på den enskilda arrendatorn, 
i synnerhet med avseende på funktioner som staten tidi
gare varit ansvarig för. Innan 2007 var det till exempel 
ägaren, det vill säga staten, som var ansvarig for återbe
skogningen, medan det i dag är arrendatorn som bär det 
ansvaret. Dessutom började ordet skogsmark användas 
som begrepp och man har börjat föra in alla skogs
arrenden i ett lantmäteriregister, där alla arrenden numera 
har exakta positioner samt kadasternummer.

FAO1) , juni 2010
Lesprom2) , mars 2010
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Lagstiftningen omfattar ett flertal åtgärder vilka syftar 
till att utveckla rysk skogsindustri, såsom införandet av 
en så kallad prioritetsstatus för större investerare, vilken 
innebär att investerare kan undgå anbudsförfarande när 
de förvärvar skogsarrenden av staten. En investerare 
kan uppnå prioritetsstatus genom att åta sig att göra nya 
investeringar om minst 300 miljoner rubel, motsvarande 
cirka 75 miljoner kronor. 

 

I Europa och Norden har införandet av höga export
tullar på rundvirke blivit uppmärksammat. Export
tullarna på rundvirke syftar till att skapa incitament för 
investeringar i inhemsk produktion och export av vidare
förädlade produkter snarare än export av rundvirke. Den 
1 juli 2007 höjdes exporttullarna på rundvirke till 20 pro
cent (med minsta belopp 10 EUR/m3) och i april 2008 
följde ytterligare en höjning till 25 procent (med minsta 
belopp 15 EUR/m3). 

Ryska exporttullar

Datum Tull (%) Minimum, tullkostnad Berörda träslag (toppdiameter)

Före juli 2007  6,5 %  4 EUR/m3 Björk (> 15 cm), all gran, all tall

Juli 2007 20,0 % 10 EUR/m3 Björk (> 15 cm), all gran, all tall, asp

April 2008 25,0 % 15 EUR/m3 Björk (> 15 cm), all gran, all tall, asp

Januari 2009  
(Uppskjuten)

80,0 % 50 EUR/m3 Björk (> 15 cm), all gran, all tall, asp

Januari 2011  
(Uppskjuten)

80,0 % 50 EUR/m3 All björk, gran, tall och asp

Källa: pöyry, september 2008 och RusForest

AP1) , oktober 2009
Pöyry2) , september 2008
UNECE/FAO3) , 2005
Pöyry4) , september 2009
Pöyry5) , september 2009

Den ryska regeringen har dock valt att skjuta upp den 
slutgiltiga höjningen (om 80 procent och minst  
50 EUR/m3), vilken skulle införts för de flesta träslag från 
den 1 januari 2009. Beslutet att inte höja exporttullarna 
ytterligare kan förklaras av faktorer såsom den ekono
miska krisen, påtryckningar från EU inför Rysslands WTO 
medlemskap och det faktum att endast begränsade inves
teringar i inhemsk sågverkskapacitet och ny massaindu
stri hade gjorts före tidsfristens utgång vid årsskiftet.1)

För närvarande medför export av industriellt rund
virke exporttullar om 25 procent medan nästan samtliga 
förädlade produkter kan exporteras tullfritt. Detta innebär 
att skogsbolag utan förädlingskapacitet, vilka är beroende 
av exportmarknaden för rundvirke, drabbas hårdare av 
exporttullarna än bolag med vidareförädlingskapacitet.2)

Drivkrafter och trender inom rysk skogsindustri

1. Inhemsk konsumtion, investeringar och nybyggnation

 Den inhemska efterfrågan drivs till stor del av den 
allmänna tillväxten. Särskilt viktig är den inhemska 
byggkonjunkturen då byggindustrin står för en bety
dande del av efterfrågan på trävaror. En ökad tillväxt, 
en fortsatt urbanisering, statliga stimulansåtgärder och 
ett allmänt moderniseringsbehov kan antas ha positiv 
effekt på efterfrågan av trävaror.3)

2. Låga produktionskostnader jämfört med konkurrerande 

länder

 Den totala kostnaden för rundvirke är i Ryssland betyd
ligt lägre jämfört med flera konkurrerande länder som 
till exempel Sverige och Finland, främst beroende på 
det låga rotpostpriset.4) Även kostnaden för elektricitet 
kan i vissa regioner vara relativt låg till följd av statliga 
regleringar. 

3. Närhet till tillväxtmarknader

 Ryssland gynnas av sin närhet till tillväxtmarknader 
såsom Asien, OSS och Nordafrika.5) 

4. Omvandling av den ryska skogssektorn mot en produktion 

av trävaror med högre förädlingsgrad

 Historiskt har den ryska skogsindustrin kännetecknats 
av en låg förädlingsgrad. Detta är på väg att ändras, 
delvis till följd av ökade investeringar samt av de 
exporttullar som den ryska rege ringen har infört och 
som syftar till att gynna bolag med produktion och 
export av trävaror med högre förädlingsgrad.

5. Stora outnyttjade skogsresurser

 Ryssland kontrollerar en av världens största skogs
reserver vilken till stor del fortfarande är outnyttjad. 
Därmed finns stor potential att såväl konsolidera 
den befintliga skogsindustrin som att utveckla nya 
produkter inom till exempel miljövänlig energi och 
pellets. Dessa produkter är särskilt relevanta för 
Archangelskregionen med sin relativa närhet till de 
europeiska marknaderna. 
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Konkurrenssituation

Den ryska sågverksindustrin är fragmenterad och de fem 
största producenterna stod för mindre än 10 procent av 
landets totala produktion under 2008.1)

Bland de största sågverksbolagen i Ryssland återfinns 
Investlesprom, Lesosibirsky LDK No. 1, Novoeniseisky, 
Ilim Drev och Titan Group. Dessa bolag har vart och ett en 
årlig produktion om cirka 400 000 m3 till 750 000 m3, vilket 
är att betrakta som relativt lite utifrån ett centraleuropeiskt 
och nordiskt perspektiv.2)

Av de tio största sågverken i Ryssland är åtta belägna 
i antingen Krasnoyarsk, Irkutsk eller Archangelsk
områdena.3)

Marknaden för rysk export av sågade trävaror 

För ryska producenter av trävaror utgörs de huvudsak
liga exportmarknaderna av Kina, Japan, Nordafrika samt 
Europa.4) Andra exportmarknader inkluderar bland andra 
Mellanöstern, Centralasien och övriga OSSländer. 

 

Den asiatiska marknaden är av stor betydelse för den 
ryska skogssektorn och det är framförallt bolag i östra 
Ryssland som kan dra nytta av sin närhet till dessa till
växtmarknader. Därutöver börjar en marknad för pellets 
och bioenergi växa fram i Japan.

Jämfört med andra länder påverkas den kinesiska 
marknaden för sågade trävaror inte i lika hög utsträck
ning av byggkonjunkturen, då man i Kina i första hand 
använder andra material vid husbyggnation. Istället drivs 
efterfrågan främst från möbel, fönster och emballage
fabriker.5) Marknaden för sågade barrträvaror har vuxit 
kraftigt i Kina under de senaste tio åren och den synliga 
årliga konsumtionen har ökat med omkring 11 miljoner 
m3, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt om 16 pro
cent per år sedan år 2000.6)

Historiskt sett har den största delen av den kinesiska 
efterfrågan på virke täckts av import av rundvirke, främst 
från Ryssland, som sedan bearbetats i inhemska sågverk.7) 
Mellan 1997 och 2007 var den genomsnittliga årliga 
tillväxten av importvolymen av rundvirke i Kina cirka 
18,3 procent. Under 2008 minskade importen av rundvirke 
med 18,4 procent, till stor del på grund av införandet av de 
ryska exporttullarna.8)

Lesprom1) , mars 2009
Pöyry2) , september 2008
Lesprom3) , mars 2010
Metla4) , juni 2008
Pöyry5) , februari 2009
FAO6) , juni 2010
FAO7) , juni 2010
www.globalwood.org8) , maj 2010
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Produktion av sågade trävaror i Ryssland per region, 2009

Källa: Lesprom
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Under 2010 uppvisar den kinesiska importen av rund
virke en betydande återhämtning. Landet importerade 
11 miljoner m3 rundvirke under årets första fyra månader, 
vilket var en ökning om 24 procent jämfört med samma 
period 2009. Importen från Ryssland uppvisade dock en 
fortsatt negativ utveckling och minskade med sex procent 
under perioden.1)

Även Kinas import av sågade barrträvaror har ökat 
kraftigt under de första sju månaderna 2010. Importen 
ökade med 40 procent under perioden januari till juli 
2010 jämfört med samma period året innan. Särskilt ökar 
importen från Ryssland, till stor del på bekostnad av 
importen från Kanada.2)

Ryska skogsbolag kan landvägen exportera sina pro
dukter till den kinesiska marknaden, vilket gör det möjligt 
att undvika kostnaderna för sjötransport. Detta utgör en 
betydande konkurrensfördel för de ryska aktörerna jäm
fört med exportörer från Europa, Nordamerika, Brasilien 
och Nya Zeeland.3)

Även på den övriga asiatiska marknaden, som till 
exempel i Japan, har ryska bolag en stark ställning. Efter 
Kanada står Ryssland för den näst största andelen med 
cirka 10 procent av den årliga importen.4) Ryska leveran
törer har en konkurrensfördel i form av kortare transport
avstånd och därmed lägre kostnader, men produkterna är 
ofta av lägre förädlingsgrad jämfört med de västerländska 
konkurrenternas.5)

På den nordafrikanska marknaden spelar Egypten en 
viktig roll. Landet är helt beroende av import av sågade 
trävaror då de inte har någon inhemsk produktion.6) Den 
största delen av marknaden har historiskt sett främst 
bestått av varor av lägre kvalitet.7) Under 2008 stod 
Ryssland för hälften av Egyptens totala import av sågade 
trävaror.8)

Två länder inom OSS med stort beroende av import 
av sågade trävaror från Ryssland är Uzbekistan och 
Azerbajdzjan. 

Uzbekistan har mycket begränsade skogstillgångar, 
varav merparten är skyddade från exploatering. För 
att möta den inhemska efterfrågan är landet därför helt 
beroende av import av sågade trävaror, framförallt från 
Ryssland och Kina. 

Azerbajdzjan har så gott som obefintlig inhemsk såg
verksproduktion och hela behovet av trävaror måste 
därför importeras. Merparten av landets import av sågade 
trävaror kommer från Ryssland. Efterfrågan på trävaror 
har gynnats av en god ekonomisk tillväxt till följd av 
oljeproduktion i Kaspiska havet. Den azerbajdzjanska 
marknaden är även förhållandevis skyddad från konkur
rens, då exempelvis import från europeiska producenter 
drabbas av höga exportkostnader. För ryska producenter 
utgör Uzbekistan och Azerbajdzjan således ett konkur
renskraftigt alternativ till de nordafrikanska marknaderna 
för export av trävaruprodukter av lägre kvalitet.9) 

www.globalwood.org1) , maj 2010
Woodstat2) , augusti 2010
Pöyry3) , februari 2009
Pöyry4) , februari 2009
Pöyry5) , februari 2009
FAO6) , juni 2010
Pöyry7) , februari 2009
FAO8) , juni 2010
Pöyry9) , februari 2009

Kinas import av barrtimmer från Ryssland Kinas import av barrträvaror

Källa: Woodstat, augusti 2010 Källa: Woodstat, augusti 2010
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Affärsidé
RusForests affärsidé är att vara en effektiv leverantör 
av högkvalitativa sågade trävaror. Genom att utnyttja 
Bolagets tillgång till högkvalitativ råvara, de låga kost
naderna för insatsvaror samt genom att skapa förutsätt
ningar för utbyggnad av en väl fungerande infrastruktur 
har Bolaget som målsättning att producera och sälja 
högkvalitativa sågade trävaror och därigenom generera 
avkastning för sina aktieägare.

RusForest har uppnått sitt primära mål att för
värva och konsolidera skogstillgångar i Sibirien samt i 
Archangelskregionen1) och framöver kommer Bolaget att 
fokusera på att förbättra den befintliga verksamheten, 
slutföra den geografiska expansionen och sitt planerade 
investeringsprogram.

Övergripande mål
Genom organisk tillväxt, förvärv och investeringar i 
produktionskapacitet skall RusForest utvecklas till ett 
ledande oberoende integrerat skogs och sågverksbolag i 
Ryssland. 

RusForest långsiktiga mål är att fortsatt utnyttja sina 
betydande skogsresurser, att öka sågverkskapaciteten och 
produkternas förädlingsvärde och samtidigt generera en 
god avkastning på eget kapital.

Strategi
I syfte att i större utsträckning dra nytta av Bolagets kon
kurrensfördelar gentemot västerländska konkurrenter, 
såsom tillgången till billig råvara samt låga el och per
sonalkostnader, avser RusForest att konsolidera skogs
verksamheten i regionerna och öka produktiviteten och 
effektiviteten i hela sin värdekedja. Bolaget har uppnått 
sitt primära mål att erhålla administrativ kontroll över 
betydande skogsresurser och framöver är strategin att 
kring dessa skogstillgångar fortsätta utbyggnaden av 
sågverkskapacitet, effektivisera verksamheten samt att 
slutföra investeringsprogrammet. 

Genom förvärvet av sågverkanläggningen LDK3 och 
hyvleriet Infa i Archangelsk1) kan RusForest etablera sig 
som ett av de få panryska skogs bolagen med verksamhet 
både i Sibirien och i den europeiska delen av Ryssland. 
Detta ger Bolaget stora möjligheter att effektivt kunna 
exportera sin produktion till både de europeiska och asia
tiska marknaderna.

Operativa mål
RusForest bedömer att man nu uppnått en storlek där 
fokus kan skiftas från förvärv av skogstillgångar kring 
den befintliga verksamheten till att fullborda Bolagets 
investeringsplan, slutföra projekt och förbättra den ope
rativa effektiviteten. Under 2009 avverkade RusForest 
716 826 m3, vilket motsvarar knappt hälften av Bolagets 
nuvarande årliga avverkningskvot om 1,44 miljoner m3. 
Bolagets mål är att successivt öka den årliga avverknings
kvoten till cirka 2,1 miljoner m3 med en årlig avverk
ning om 1,8–2,0 miljoner m3 under de kommande fyra 
åren. Den planerade ökningen i avverkning kommer att 
möjliggöra ökad självförsörjning av råmaterial, vilket 
sänker kostnader och utbudsrelaterade råvarurisker. 
Produktionen av sågade trävaror planeras öka till cirka 
550 000–600 000 m3 om året.

RusForest bedömer att ökningen av produktionskapa
citeten är viktig för att fullt ut anpassa Bolaget till de ryska 
exporttullar på rundvirke som har införts (se avsnittet 
”Drivkrafter för rysk skogsindustri” under ”Marknad”). 
Bolaget är av uppfattningen att skogsbolag med större 
andel vidareförädling kommer att gynnas av dessa 
exporttullar.

Inom den närmaste tiden fokuserar Bolaget på följande:

1. Att säkerställa finansieringen i syfte att kunna slutföra 
sin investerings och utvecklingsplan. I synnerhet kan 
nämnas färdigställandet av det nyckelfärdiga såg
verket i Magistralnij samt omstrukturering av LDK3 
i Archangelsk. 

2. Att utveckla infrastrukturen i skogen, inklusive avverk
nings och transportkapaciteten, som ett led i att säkra 
den långsiktiga utvecklingen av Bolagets avverknings
områden och dess råvaruflöden, med fokus på stabila 
sågtimmerleveranser från och med vintern 2010.

3. Att utöka kapaciteten vid ett flertal av Bolagets befint
liga produktionsanläggningar genom att lösa flask
halsar samt omorganisera produktionsflödena och 
därmed sänka Bolagets kostnader. Flaskhalsarna vid 
anläggningarna utgörs i dagsläget främst av brist på 
sorteringskapacitet (både råsortering och justerverk), 
och torkkapacitet i sågverken samt en delvis underut
vecklad infrastruktur på skogssidan. Utöver produk
tionsökningar förväntas även en utökad torkkapacitet 
och bättre sortering leda till högre försäljningspriser till 
följd av större volymer av torkat konstruktionsvirke 
under en jämnare sortering.

Verksamhet

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.1) 
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Verksamhet

Historik
2006 

RusForest Ltd:s skogsverksamhet uppstod genom Vostok 
Naftas förvärv av PIK89 (numera RusForest Ust Ilimsk), 
TubaLes och Tublesprom.
 

Investmentbolaget RusForest (dåvarande Varyag 
Resources AB) noterades på First North den 7 augusti, 
vilket tillförde Bolaget 441 miljoner kronor före emissions
kostnader. RusForest blev efter emissionen Vostok Naftas 
saminvesterare i RusForest Ltd, då RusForest förvärvade 
50 procent av Vostok Naftas del i PIK89, TubaLes och 
Tublesprom. 

2007 

I mars tecknade RusForest avtal om förvärv av 
OOO Bogutjanskij LPK vars huvudsakliga tillgång 
bestod av en sågverksanläggning belägen i Bogutjany i 
Krasnoyarsk området. Vid förvärvet hade anläggningen, 
med en kapacitet om 50 000 m3 sågade trävaror, varit 
stängd sedan 2000. 

I maj förvärvade RusForest 100 procent i OOO Lesprom, 
ett avverknings och skogsbolag med viss sågverksrörelse 
beläget vid Magistralny i Irkutskregionen. OOO Lesproms 
huvudsakliga tillgång utgjordes av arrendeavtal avseende 
skog om en yta av 34 000 hektar.

I augusti förvärvade RusForest 50 procent av aktierna 
i OOO Nebelskij, ett ryskt avverknings och skogs
bolag beläget i staden Magistralny i Irkutskregionen. 
OOO Nebelskijs huvudsakliga tillgångar bestod vid för
värvet av två skogslicenser på en yta om 90 000 hektar.

I december genomförde RusForest en nyemission om 
200 miljoner kronor. 

Förutom investeringarna i skogsverksamheten inne
höll portföljen vid årets slut även investeringar i grus och 
kross samt kolverksamhet i Ryssland.

2008 

I juni ingick RusForest ett avtal om att förvärva det ryska 
skogsbolaget TSLKK (numera RusForest Angara). TSLKK 
innehade vid förvärvet ett skogsarrende med årliga 
avverkningsrättigheter uppgående till 112 400 m3 fördelat 
på cirka 48 700 hektar.

I juli ingick RusForest ett avtal om att förvärva det ryska 
skogsföretaget ZAO Bamlesstroj med ett skogs arrende 
med årliga avverkningsrättigheter uppgående till 
233 000 m3 fördelat på cirka 231 600 hektar.

I oktober påbörjades sågverksdriften vid det nya såg
verket vid Bogutjanskij LPK.

Avtal undertecknades om att dela upp joint venture
projektet Nebelskij i ett skogsbolag, ägt av de ryska aktie
ägarna, och ett sågverk, RusForest Magistralnij, ägt av 
RusForest. 

Under 2008 sålde Bolaget sin andel i kolprojektet Unal.

2009 

I juni förvärvade RusForest 50 procent av RusForest 
Ltd, från sin saminvesterare Vostok Nafta genom en 
apportemission. Förvärvet utgjorde en del av RusForests 
övergång från ett investmentbolag till ett rörelsedri
vande skogsbolag. Aleksandr Williams utsågs samtidigt 
till VD för RusForest AB. I augusti samma år ändrades 
även Bolagets namn till RusForest AB från Varyag 
Resources AB.

2010 

I februari placerade RusForest ett obligationsslån om 
50 miljoner kronor med en löptid om 12 månader i syfte att 
stärka Bolagets finansiella flexibilitet. 

I april utsåg RusForest Anders F. Börjesson till ny vice 
VD i syfte att förstärka Bolagets svenska ledningsfunk
tion. Tjänsten omfattar bland annat en befattning som 
Compliance Officer för RusForest.

I maj undertecknade RusForest en avsiktsförklaring med 
NTG:s huvudägare, med syftet att slå samman de två 
bolagen.

Martin Hermansson utsågs till verkställande direktör och 
koncernchef för RusForest från och med den 1 juni. 

RusForest beslutade att, per den 21 september 2010, byta 
Bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North 
från HQ Bank AB till Öhman.

Extra bolagsstämma den 8 oktober 2010 beslutade om dels 
en företrädesrättsemission om cirka 437 miljoner kronor 
före emissionskostnader, dels om ett apportbemyndi
gande för att möjliggöra förvärv av aktier i bolag inom 
den koncern vari NTG ingår. Styrelsen beslutade även om 
förvärv av 86 procent av LDK3 samt 100 procent av Infa, 
en sågverksanläggning belägen i staden Archangelsk, 
i nordvästra Ryssland, samt ett hyvleri lokaliserat vid 
samma anläggning. Förvärvet av LDK3 och Infa förut
sätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, 
vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.
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Verksamhet

Operationell struktur
RusForest AB (publ) är Koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Bolaget bildades den 1 augusti 2006. Koncernen 
består av det helägda dotterbolaget RusForest Ltd (Bermuda) som äger RusForest (Cyprus) Ltd som i sin tur äger de 
ryska dotterbolagen. 

Nedan visas RusForests förenklade operationella struktur:
 

Russian gravel Co. Cyprus Ltd ingår i Koncernen som tillgångar som innehas för försäljning1) .

I samband med a2) tt all sågverksdrift stoppats vid Tuba-Les har tillgångar sålts till andra bolag inom Koncernen och Tuba-Les har ansökt om företagskonstruktion, vilken 

senare godkänts.

Förvärvet av LDK-3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.3) 

För legal struktur se avsnittet ”Legal information och kompletterande upplysningar”.

Tuba Les Bogouchanski LPK RusForest Magistralny Lesprom

Ust Ilimsk, Irkutsk

AAC
235 000 m3

sågverkskapacitet2)

25 000 m3

Tuba-Lesprom

Ust Ilimsk, Irkutsk

RusForest Ust Ilimsk

Ust Ilimsk, Irkutsk

AAC
734 700 m3

sågverkskapacitet
105 700 m3

Belomorski Karier

Belomorsk, Karelen
C1 + C2 Res
153,6 Mn3

kapacitet
1,2 M Ton

Bogouchan, 
Krasnoyarsk

sågverkskapacitet
100 000 m3

RusForest Angara

Bogouchan, 
Krasnoyarsk

AAC
112 400 m3

(faktisk AAC 233 000 m3)

RusForest Ltd
(Bermuda)

Russian Gravel Co.
Cyprus Ltd1) RusForest Cyprus Ltd

Magistralny, Irkutsk

sågverkskapacitet 
(planerad)
100 000 m3

Magistralny, Irkutsk

AAC
126 000 m3

Bamlesstroi

Magistralny, Irkutsk

AAC
233 000 m3

LDK-3 och Infa3)

Archangelsk

AAC
177 200 m3

sågverkskapacitet
100 000 m3

hyvlade produkter
24 000 m3

RusForest AB (publ)



INBJUDAN TILL TECKNINg AV AKTIER I RUSFOREST AB:S (pUBL) NyEMISSION 2010 35

Verksamhet

RusForest
RusForest är ett skogsbolag med verksamhet i östra Sibirien. I och med förvärvet av LDK3 och Infa kommer Bolaget 
utvidga sin geografiska närvaro till Archangelsk i västra Ryssland.1) Sedan Bolagets bildande 2006, har RusForest vuxit 
med avseende på skogstillgångar och på sågverkskapacitet, både genom strategiska förvärv och egna utvecklings
projekt. Bolaget kontrollerar genom arrendeavtal omkring 860 000 hektar skog med årliga avverkningsrätter om cirka 
1,44 miljoner m3 där arrendenas återstående löptid uppgår till i genomsnitt cirka 36 år. Till följd av förvärvet av LDK3 
kommer ytterligare 177 200 m3 avverkningsrätter att tillkomma. 

Översikt RusForests operationella historik 

Enhet 20071) 20081) 2009 1 halvåret 2010

Årlig tillåten avverkning (AAC) m3 1 449 000 1 654 100 1 443 200 1 441 100

Avverkningsvolym m3 708 404 593 529 716 826 288 210

Volym sågade trävaror m3 153 672 120 617 166 333 88 076

Skogsareal Hektar 723 664 1 005 020 864 784 867 925

Avser RusForests portföljbolag RusForest Ltd där RusForest fram till 1 juni 2009 innehade 50 procent1) .

RusForest förädlar sågtimmer från Bolagets arrenderade tall, lärk och granskogar till en rad olika sågade trävaror, 
varav en mindre andel hyvlade varor, golv och interiörprodukter. Koncernens totala sågverkskapacitet, som för när
varande uppgår till omkring 200 000 m3, beräknas öka till cirka 550 000–600 000 m3 i samband med färdigställandet av 
sågverket RusForest Magistralnij samt förvärvet och omstruktureringen av LDK3.

RusForests skogstillgångar (per 30 juni 2010)

RusForest dotterbolag AAC Träslag Barrträ Area

Totalt m3 Tall Lärk gran Ädelgran Ceder Björk Asp % av AAC Hektar

RusForest Ust Ilimsk 734 700 50 % 20 % 7 % 5 % 5 % 8 % 5 % 85 % 436 033

Tuba 235 000 35 % 15 % 10 % 15 % 0 % 15 % 10 % 69 % 117 514

Bamlesstroj 233 000 0 % 70 % 0 % 10 % 10 % 0 % 10 % 85 % 231 554

Lesprom 126 000 47 % 10 % 23 % 0 % 0 % 10 % 10 % 81 % 34 129

RusForest Angara 112 400 25 % 50 % 12 % 2 % 6 % 3 % 2 % 96 % 48 695

Totalt 1 441 100 37 % 28 % 8 % 7 % 4 % 8 % 7 % 83 % 867 925

Geografisk översikt över RusForests tillgångar

grustillgångarna i dotterbolaget Russian gravel Co1) . är upptaget som dotterbolag under försäljning.

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.1)  

 = Skogstillgångar

 = grustillgångar1)
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Verksamhet

Försäljning och tendenser

RusForests huvudsakliga produkt är sågat konstruktions
virke av högkvalitativ tall, gran och lärk. Då uppskatt
ningsvis hälften av produktionen (mätt i volym) från ett 
sågverk utgörs av biprodukter såsom flis och sågspån, är 
även avsättningen för dessa produkter till massabruk en 
viktig inkomstkälla för Bolaget. RusForests produkter säljs 
genom det helägda försäljningsbolaget RusForest Trading. 
Ett gemensamt försäljningsbolag för alla RusForests pro
duktionsanläggningar ger Bolaget en större flexibilitet 
genom en centralt kontrollerad försäljning, produktions
planering och logistik. 

RusForest avverkar stora mängder timmer varje 
år och en del av sågtimret är av en större diameter än 
vad Bolaget normalt kan hantera internt i sina sågverk. 
Detta timmer säljs därför ofta på den öppna marknaden, 
delvis till Kina, tillsammans med de timmervolymer som 
avverkas i områden utan nuvarande sågverkskapacitet 

(Magistralny). Delar av skörden från skogen är av lägre 
kvalitet (röta) eller lämpar sig inte för sågning på grund av 
en låg toppdiameter varför dessa virkes volymer säljs som 
massaved.

Brist på planering i skogen samt en säsongsmässig ned
gång i avverkningen fick tydlig effekt på produktionen 
under det andra kvartalet 2010. Nivåerna för avverk
ningen under första halvåret 2010 var marginellt lägre än 
motsvarande period 2009 (en minskning med 4,8 procent), 
men produktionsvolymen under det andra kvartalet 2010 
var 28,5 procent lägre än motsvarande period 2009. Denna 
betydande nedgång berodde på brister i planeringen och 
låg produktion från avverkningen i UstIlimsk regionen 
på grund av ogynnsamma förhållanden i framförallt 
Tubas skogsområden. Till följd av dessa brister valde 
RusForests styrelse att göra förändringar i skogsbolagens 
ledning, och ytterligare förstärkningar kommer ske under 
hösten 2010.
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Störningarna inom skogsbruket under både det första 
och andra kvartalet resulterade i lägre råvarulagernivåer 
än väntat vid både Bogutjanskij LPK och RusForest Ust 
Ilimsk, vilket påverkat sågverksdriften negativt. 

Tack vare ökade timmerinköp på den öppna mark
naden har båda sågverksbolagen kunnat driva sina såg
linjer med bara kortare avbrott. Som ett resultat av detta, 

ökade RusForests konsoliderade sågverksvolym med 
7,5 procent under första halvåret 2010 jämfört med samma 
period 2009. Den största delen av ökningen kommer från 
Bogutjanskij LPK som förbättrade sin produktion avse
värt, medan RusForest Ust Ilimsk inte nådde upp till upp
satta mål till följd av råvarubrist.

Sågade trävaror, 61,8%

Sågtimmer, 17,7%

Massaved, 5,8%

Flis, 2,6%

Övrigt, 12,1%

Nordafrika, 39%

Mellanöstern, 21%

Japan och Korea, 12%

Kina, 3%

Inhemsk, 9%

Centralasien, 13%

Europa, 2%

Sågade trävaror, 70,0%
Sågtimmer, 26,7%

Massaved, 7,5%
Flis, 1,8% Övrigt, 4,0%

Nordafrika, 33%

Mellanöstern, 34%

Japan och Korea, 12%

Centralasien, 8%

Inhemsk, 2%

Europa, 9%
Kina, 3%

Intäktsfördelning helår 2009 (vänster) samt första halvåret 2010, andel av totala (%)

RusForests försäljningsområden för sågade trävaror, helår 2009 (vänster) samt första halvåret 2010

Källa: RusForest

Källa: RusForest Trading, volym trävaror av exportkvalitet

Bolagets intäkter under första halvåret 2010 uppgick till 
187,1 miljoner kronor och utgjordes av; sågade trävaror 
130,9 miljoner kronor, sågtimmer 31,3 miljoner kronor, 
massaved 14,1 miljoner kronor, flis 3,3 miljoner kronor och 

övriga intäkter 7,5 miljoner kronor. De sågade trävarornas 
andel av de totala intäkterna uppgick till 70 procent under 
första halvåret 2010.

RusForests produktion säljs både på den ryska marknaden 
samt på export. Bolagets huvudsakliga exportmarknader 
för sågade trävaror utgjordes under det första halvåret 
2010 främst av norra Afrika, Mellanöstern, Centralasien, 
Japan och Korea. Under 2009 vidtogs åtgärder för att 
minska Bolagets produktutbud i syfte att möjliggöra pro
duktion av större partier och därmed kunna införa längre 
körtider i sågverken. Åtgärderna leder till mindre kom
plexa produktflöden och möjliggör effektiviseringar och 
en ökad produktion, vilket är extra viktigt vid avsaknad 

av tillräckligt hög kapacitet i sorterverken. Ytterligare 
en följd av det minskade produktutbudet är att en större 
andel sågade varor levererats till Mellanöstern och Europa 
under det första kvartalet 2010 jämfört med 2009.

Bolagets tillgångar och verksamhet i de sydöstra 
delarna av Sibirien är belägna nära de asiatiska tillväxt
marknaderna och RusForests produktionsanläggningar 
har tillgång till den transsibiriska järnvägen eller Baikal
Amur järnvägen, vilka möjliggör transporter till Bolagets 
exportmarknader. 
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I början av 2009 sjönk priserna på sågade trävaror kraftigt, 
för att under andra kvartalet 2009 stabiliseras och sedan 
stadigt öka under det tredje kvartalet 2009. Prisökningarna 
uppstod delvis till följd av att de internationella produk
tionsvolymerna minskade mer än efterfrågan. Det begrän
sade utbudet tvingade således kunder att acceptera högre 
priser. Under det fjärde kvartalet var Bolaget, på grund av 
en eftersläpande orderstock, tvunget att leverera till tidi
gare uppgjorda och lägre priser men merparten av denna 
eftersläpande orderstock kunde levereras under det första 
kvartalet 2010, vilket medförde att priserna därefter åter 
kunde stiga. 

Utöver de insatser som genomförs för att förenkla 
produktionen och minska produktutbudet vid såg
verken, har RusForest arbetat med att minska andelen 
förskottsbetalningar från kunder till RusForest Trading. 
Målet är att bättre matcha betalningar med leveranser och 
minska Bolagets beroendeställning gentemot kunderna. 
Åtgärderna har förbättrat RusForests möjlighet att höja 
priserna på sina produkter.
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Prissättning 

Erhållna exportpriser sågade trävaror 2006–2010

Källa: RusForest Ust Ilimsk, exportpriser sågade trävaror inklusive transportkostnader

RusForests ryska dotterbolag

RusForests verksamhet bedrivs genom ett antal dotterbolag med bas i Sibirien och Archangelskregionen,1) i sydöstra 
 respektive nordvästra Ryssland. Nedan följer en kortare beskrivning av RusForests rörelsedrivande dotterbolag.

Översikt rörelsedrivande dotterbolag för perioden 1 januari till 30 juni 2010

Enhet
RusForest  
Ust Ilimsk Tuba Lesprom Bogutjanskij1) Bamlesstroj

RusForest ägarandel per 1 januari 2010 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Årlig tillåten avverkning (AAC) m3 734 700 235 000 126 000 112 400 233 000

Avverkningsvolym m3 198 860 11 243 25 331 52 776 –

Köpt sågtimmer m3 33 769 – – 70 289 –

Volym sågade trävaror m3 46 550 1 156 769 39 602 –

Skogsareal Hektar 436 033 117 514 34 129 48 695 231 554

Bogutjanskij utg1) örs av Bogutjanskij LpK och RusForest Angara

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.1) 
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Verksamhet

RusForest Ust Ilimsk 

RusForest äger 90 procent av RusForest Ust Ilimsk, som 
är moderbolaget i en koncern med en konsoliderad årlig 
tillåten avverkningsvolym om 734 700 m3 per år, samt en 
nuvarande sågverkskapacitet om cirka 100 000 m3 per år. 
De egna skogstillgångarna är tillräckliga för att sågver
kens totala råvarubehov skall kunna säkerställas. 

RusForest Ust Ilimsk kontrollerar sju skogsarrenden 
med en mycket hög andel barrskog som täcker ett område 
om 436 000 hektar belägen i Irkutskregionen och den auto
noma regionen Evenkeya. Arrendena har en genomsnittlig 
återstående löptid om cirka 42 år och är fördelaktigt 
belägna på ett genomsnittligt avstånd om 120–150 kilo
meter från Bolagets sågverk, varför RusForest Ust Ilimsk i 
huvudsak förlitar sig på den egna avverkningskapaciteten 
samt underleverantörer i avverkningsområdena för sin 
råvaruförsörjning. 

Bolaget driver två sågverk i Ust Ilimsk, ett utrustad 
med en cirkelreducersåg från Veisto (Hew Saw R200) 
samt ett sågverk med äldre cirkelsåglinjer (Laimet) för att 
sönderdela sågtimmer av större diameter. För närvarande 
har RusForest Ust Ilimsk kapacitet att producera omkring 
9 000 m3 sågade trävaror per månad och att torka cirka 
80 procent, motsvarande omkring 7 000 m3, av denna 
volym.

Under 2009 avverkade RusForest Ust Ilimsk 460 373 m3 
och producerade 105 688 m3 sågade trävaror, vilket mot
svarar en ökning med 17,5 procent respektive 6 procent 
jämfört med 2008. 

Under 2009 köptes cirka 20 procent av timret som 
förbrukades vid RusForest Ust Ilimsk externt medan 
cirka 80 procent levererades internt. Som ett led i att öka 
andelen internt levererat sågtimmer till RusForest Ust 
Ilimsk till 100 procent har Bolaget nyligen tagit fram en 
plan för byggnation av skogsväg. Förbättrade skogsvägar 
ger möjlighet till avverkning och timmertransporter under 
hela året och minskar transportkostnaderna genom en 
bättre framkomlighet och mindre omfattande skador på 
utrustning.

I praktiken innebär detta att avverkningsanmälning
arna för resten av 2010 och 2011 tagits fram och godkänts 
under det andra och tredje kvartalet 2010. Därefter 
kommer mycket tid att läggas på att utveckla långsiktiga 
avverknings och vägbyggnationsplaner vid dotterbo
laget. Den nya skogschefen i Ust Ilimsk kommer att leda 
detta arbete framöver.

Långsiktiga avverkningsplaner som tidigare saknats 
är av yttersta vikt för att säkerställa tillräcklig vägbyggna
tion. Detta skapar förutsättningar för stabila råvaruflöden 
och samtidigt minskade timmerinköp från externa leve
rantörer. Driften vid sågverken kan då ske utan råvarure
laterade störningar.

RusForest Ust Ilimsk: Timmerleveranser under sommaren görs även 
med pråm

RusForest Ust Ilimsk: HewSaw R200 såglinjen
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Verksamhet

I syfte att förbättra den allmänna verksamheten, öka 
effektiviteten och sänka kostnaderna vid RusForest Ust 
Ilimsk har ett omfattande program för kostnadskontroll 
och kostnadsminskningar implementerats vid dotter
bolaget under det andra kvartalet 2010. Programmet 
innebär bland annat att i större utsträckning binda löner 
till operativ och finansiell prestation, omstrukturering 
av skogsavdelningen och fortsatta minskningar av 
personalstyrkan. 

Bolaget bedömer även att det finns stora möjligheter 
att utöka kapaciteten vid klentimmerlinjen vid RusForest 
Ust Ilimsk genom att åtgärda flaskhalsar i produktionen. 
Dessa flaskhalsar omfattar i dagsläget främst barkning 
och sortering, varför Bolaget ser över möjligheterna att 
investera i ny barkanläggning samt sorteringskapacitet. 
Målet med dessa investeringar är att öka kapaciteten vid 
RusForest Ust Ilimsk med omkring 50 procent, till över 
150 000 m3 sågade och torkade trävaror per år. 

Skogsindustrin i Irkutskregionen är relativt välut
vecklad och Ilim Pulp driver två massabruk i städerna 
Ust Ilimsk och Bratsk. RusForest Ust Ilimsk ligger i nära 
anslutning till Ilim Pulps Ust Ilimsk bruk. Massabruket 
får en stor del av sitt råvarubehov tillgodosett av Ilim 
Pulps egna avverkningsbolag men är fortfarande bero
ende av massavedsleveranser från externa leverantörer. 
Under 2009 levererade RusForest Ust Ilimsk strax under 
160 000 m3 massaved och 77 000 m3 flis till Ilim Pulp.

Verksamheten vid Tuba bedrivs genom två juridiska 
enheter; OOO TubaLes och ZAO Tublesprom. TubaLes är 
ett avverknings och sågverksbolag som förfogar över tre 
arrenden motsvarande omkring 117 000 hektar skogsmark 
beläget i Irkutskregionen i Sibirien. Den årliga tillåtna 
avverkningen uppgår till 235 000 m3 och beståndet utgörs 
av omkring 75 procent barrskog. TubaLes äger ett sågverk 
med en kapacitet om cirka 25 000 m3 per år.

Under 2009 fattades beslut om att stoppa sågverks
driften vid det småskaliga sågverket i TubaLes och 
istället utnyttja flödena av sågtimmer från TubaLes vid 
RusForest Ust Ilimsk, främst i syfte att öka utnyttjandet av 
såglinjerna där. I samband med att all sågverksdrift stop
pats vid TubaLes har tillgångar sålts till andra bolag inom 
Koncernen och TubaLes har ansökt om företagsrekon
struktion, vilken senare har godkänts. De befintliga arren
dena har en löptid med ett medelvärde om cirka 20 år.

RusForest Ust Ilimsk: Torkkammare

RusForest Ust Ilimsk: Färdigförpackade sågade trävaror under det 
registrerade varumärket ”Angara”
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Verksamhet

Bogutjanskij LPK 

Bogutjanskij LPK är beläget i Krasnojarskregionen 
i Sibirien och förvärvades av RusForest under 2007. 
Därefter har RusForest installerat ett nytt timmerbord, 
en ny Veisto HewSaw R250 i sönderdelningen samt en 
ny råsortering med 24 fack från Hekotek. Beroende på 
begränsningar i torkar och justering, har sågverket idag 
en kapacitet om cirka 7 000 m3 sågade trävaror per månad. 
Med en utökad torkkapacitet och justering är dock det 
långsiktiga målet att nå en produktion om 200 000 m3 
sågade trävaror per år vid anläggningen. Bolaget planerar 
att under perioden 2010–2012 investera cirka 50 miljoner 
kronor i anläggningen.

RusForest Angara (tidigare TSLKK) förvärvades under 
2008 och är ett avverkningsbolag i Krasnojarskregionen, 
norr om Bogutjanskij, som kontrollerar ett skogsarrende 
med årliga avverkningsrättigheter om 112 400 m3 på en 
areal som omfattar 48 695 hektar. Skogsbeståndet på 
arrendet består av cirka 50 procent lärk och 25 procent tall. 

Sågverket vid Bogutjanskij LPK är väl beläget att 
bearbeta det timmer som passerar anläggningen på väg 
till järnvägsterminalen i Karbula. Över den närliggande 
Angarafloden bygger de federala myndigheterna för när
varande en bro som beräknas vara färdigställd under 2011 
eller 2012. Denna kommer att möjliggöra jämnare leve
ranser av sågtimmer över floden under hela året. 

Utöver detta har både den federala och regionala 
regeringen godkänt en förlängning av järnvägen från 
Karabula in till staden Bogutjany och regeringen planerar 
att ytterligare förlänga järnvägen över den nya bron över 
Angarafloden. Färdigställandet av den 40 km långa järn
vägslinjen förväntas minska Bogutjanskij LPK:s transport
kostnader för sågade trävaror, flis och massaved.

RusForest Angaras avverkningskapacitet uppgår för 
närvarande till cirka 200 000 m3 per år med nuvarande 
utrustning, vilket överstiger den årliga tillåtna avverk
ningen i dotterbolagets skogsarrende. Därför undersöker 
Bolaget löpande möjligheterna att samarbeta med lokala 
skogsbolag samt att förvärva ytterligare arrenden i 
Krasnojarskregionen.

Ansträngningarna att få tillgång till ytterligare skogs
arrenden försvåras av ett statligt massa och papperstill
verkningsprojekt med prioriteringsstatus som planeras 
i Bogutjany. I juni 2010 tecknade RusForest avtal om att 
köpa 40 000 skogskubikmeter på rot fram till slutet av 2010 
med avsikt att underteckna avtal om ytterligare 80 000 m3 
under 2011. Förhandlingar pågår också om ytterligare ett 
avverkningsområde som är tillgängligt vintertid och som 
ger tillträde till cirka 100 000 m3 årliga avverkningsrätter 
skog.

Den 1 juli hade RusForest dessutom ett möte med 
Leo Kusznetsov, guvernören i Krasnojarsk, där RusForests 
VD, Martin Hermansson, presenterade Bolagets verk
samhet i Krasnojarskregionen och guvernören beordrade 
den lokala skogsbruksmyndigheten att bistå RusForest 
med att lokalisera tillgängliga skogsbruksområden och 
hantera Bogutjanskij LPK:s ansökan om prioriterad 
investeringsstatus.

Efter inledande produktionsförsök i slutet av 2008 gick 
Bogutjanskijsågverket och det tillhörande avverknings
bolaget RusForest Angara i drift under 2009. Bogutjanskij 
LPK slog produktionsrekord med en volym överstigande 
8 100 m3 i mars 2010, och anläggningen ökade sin såg
verksproduktion med 96 procent under det andra kvar
talet 2010 i jämförelse med samma period under föregå
ende år.

Bogutjanskij LPK: Översikt över timmerbord och stockvändare

Bogutjanskij LPK: Den huvudsakliga sönderdelningen 
HewSaw R250
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Verksamhet

Vid avverkningen i RusForest Angara används i 
dagsläget två olika avverkningstekniker, CTL samt hel
stamsavverkning. I syfte att förenkla råvaruflödet till 
Bogutjanskijsågverket är målsättningen att på lång sikt 
uteslutande arbeta med CTLutrustning vid RusForest 
Angara och därefter koncentrera hela maskinparken som 
används vid helstamsavverkning till Magistralnij där 
medelstammen är högst. 

Utöver detta avser RusForest att öka andelen internt 
levererat sågtimmer för att minska produktionskostna
derna vid sågverket i Bogutjany. RusForest Angara leve
rerade cirka 50 procent av sågtimret som användes vid 
Bogutjanskij LPK under 2009. De interna leveranserna 
har minskat till omkring 30 procent under 2010 på grund 
av ökade produktionsvolymer vid sågverket samt större 
inköp av sågtimmer på den lokala marknaden.

Då inköpt sågtimmer kostar omkring 30–50 procent 
mer än det timmer som levereras från den egna avverk
ningen finns stora besparingsmöjligheter i att utveckla 
avverkningskapaciteten hos RusForest Angara. Inves
teringar i avverkningskapacitet, ytterligare arrenden och 
infrastrukturutveckling planeras därför inom skogsbo
laget. Avverkningen inom RusForest omstruktureras för 
närvarande och en ny skogschef tillträdde från och med 
september 2010. 

Flaskhalsarna vid sågverket består för närvarande 
främst av underdimensionerad torkkapacitet samt 
avsaknad av tillräcklig justerverkskapacitet. För att ytter
ligare öka den årliga produktionen till drygt 150 000 m3 
sågade och torkade trävaror per år, planerar därför 
RusForest att investera i bland annat ny pann tork och 
sorteringsutrustning samt utökad elnätsuppkoppling vid 
Bogutjanskij LPK.

Vad gäller elnätsanslutningen vid Bogutjanskij LPK 
har alla kablar lagts under jord och kopplingsväxlarna 
har betalats efter att Bolaget i juli erhållit finansiering, 
från Vostok Nafta. Anläggningsarbetet fortskrider enligt 
planerna och Bogutjanskij LPK förväntas få tillgång till 
ytterligare 1 MW (med möjlighet till ytterligare kapacitet) 
i slutet av 2010, vilket kommer öka anläggningens instal
lerade kapacitet till 3,5 MW. Den extra nätkapaciteten 
kommer att resultera i stabilare drift vid Bogutjanskij 
LPK:s såglinje.

Framtida planerade investeringar vid verket under 
2011 omfattar som nämnts ytterligare pann, tork och 
sorteringskapacitet, vilket kommer att möjliggöra ökad 
produktion i sågen och en förbättrad produktmix.

Bogutjanskij LPK: Anställd vid råsorteringen

Bogutjanskij LPK: Befintliga virkestorkar
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Verksamhet

RusForest Magistralnij, Lesprom och Bamlesstroj

RusForest Magistralnij är ett bolag beläget i staden 
Magistralny i Irkutskregionen där RusForest för närva
rande bygger ett nytt sågverk med en baskapacitet om 
100 000–150 000 m3 torkade trävaror per år. Anläggningen 
är belägen i direkt anslutning till BaikalAmur järnvägen 
som leder till de viktiga exporthamnarna på den ryska 
östkusten och även ger tillgång till de centralasiatiska och 
kinesiska exportmarknaderna. Lesprom och Bamlesstroj 
är avverkningsbolag belägna i nära anslutning till såg
verksplatsen vid RusForest Magistralny, och kommer för
sörja sågverket med råvara. 

Vid sågverket i Magistralny är infrastruktur, sågverks
grunden, stålkonstruktioner för byggnader, sågverks
utrustningen samt sorterings och torkutrustning redan 
betalda och endast den sista etappen av monteringen och 
installationsarbetet återstår innan sågverket kan tas i drift. 
I syfte att bland annat möjliggöra kraftfulla åtgärder med 
avseende på installationsarbetet erhöll RusForest finansie
ring från Vostok Nafta i början av juni.

Uppförandet av sågverksbyggnaden, kapnings och 
timmersorteringslinjen samt lokal infrastruktur inleddes 
omedelbart medan monteringen av såglinjen och torkut
rustningen inleddes i augusti. Efter den snabba starten 
av projektarbetet under juli 2010 planeras slutförandet av 
sågverket till andra kvartalet 2011. Bolaget förväntar sig 

att avverkningskapaciteten i Magistralnij skall fördubblas 
under vintersäsongen 2010/2011 jämfört med föregående 
säsong.

Lesprom och Bamlesstroj är avverkningsbolag, med 
tillgång till årliga avverkningsrätter om 126 000 m3 respek
tive 233 000 m3 och avverkningsutrustning med en total 
årlig kapacitet om 250 000–300 000 m3. Arrendena ger till
gång till ett skogsbestånd av hög kvalitet och en stor andel 
barrträ, främst lärk och arrendena har en återstående 
genomsnittlig löptid om cirka 22 år. Avverkningsbolagen 
skall fungera som sågtimmerleverantörer åt RusForest 
Magistralnij då sågverket går i full drift. För närvarande 
sker ingen avverkning vid Bamlesstroj medan Lesprom 
kontinuerligt avverkar timmer för export till främst Kina 
och Japan.

I syfte att säkerställa tillgången på råvara vid 
Magistralnij sågverket när produktionen inleds, planerar 
Bolaget att öka avverkningskapaciteten samt utveckla 
infrastrukturen vid Lesprom och Bamlesstroj bland annat 
genom byggnation av skogsbilvägar för jämnare avverk
ning sommartid. Förbättrade skogsvägar ger möjlighet 
till avverkning och sågtimmertransporter under hela året 
samtidigt som de totala transportkostnaderna minskar 
till följd av bättre framkomlighet och minskat slitage på 
utrustningen. 

RusForest Magistralnij: Gran- och lärktimmer vid avverkningsplats

RusForest Magistralnij: Installerad timmersortering

RusForest Magistralnij: Nytt såghus färdigställt 

RusForest Magistralnij: 10 MW pannkapacitet
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Verksamhet

LDK-3 och Infa1)

RusForests styrelse har under hösten 2010 beslutat om 
förvärv av 86 procent av aktiekapitalet och 92 procent av 
rösterna för LDK3 samt 100 procent av Infa, en sågverks
anläggning belägen i staden Archangelsk, i nordvästra 
Ryssland, samt ett hyvleri lokaliserat vid samma anlägg
ning. LDK3 och Infa förvärvades från Northern Shipping 
Company till ett belopp om totalt cirka 96 miljoner kronor. 
LDK3 är ett av de största sågverken i Archangelsk med 
en nuvarande månatlig produktion om 8 000 m3 sågade 
trävaror samt 1 800–2 000 m3 hyvlade produkter. Tork
kapaciteten på anläggningen befinner sig dock på den 
historiska produktionsnivån om 160 000 m3 per år. Bolaget 
LDK3 ligger på en industritomt om cirka 86 hektar och 
har en befintlig timmersortering, bra torkar och justerverk 
samt exportlagerutrymmen om cirka 20 000 m3 av färdig 
vara. Den egna kajen med kranar för direktlastning tillåter 
effektiv lastning av större fartyg för vidare utskeppning 
av trävaror. Hamnens totala kapacitet uppgår till minst 
400 000 m3 sågade trävaror per år. 

LDK3:s geografiska läge innebär att sågtimmer leve
reras via järnväg, vattenvägar (pråmar eller buntflottning) 
eller med lastbil. Invid industriområdets timmersortering 
finns tillräckligt med lagringsutrymme för timmer vilket 
säkerställer en effektiv råvaruförsörjning till sågverket. 

LDK3:s logistiklösning med en egen exporthamn i 
direkt anslutning till sågverket skapar förutsättningar 
för att kunna fördubbla produktionskapaciteten inom de 
närmaste åren och RusForests avsikt är att byta ut de äldre 
såglinjerna samt installera ytterligare torkkapacitet. Som ett 
första steg förväntas detta öka årsproduktion till omkring 
175 000–200 000 m3 sågade trävaror av fura och gran.

LDK3 har även avverkningsrätter uppgående till 
177 200 m3 per år, vilket fram till idag har utnyttjats 
i begränsad omfattning. RusForests avsikt är att för
dubbla avverkningsrätterna samt att utveckla den egna 
avverkningsorganisationen i Archangelsk för att åstad
komma en ökad självförsörjningsgrad. Initialt kommer 
Bolaget även att ingå långa leveransavtal med ett antal 
lokala avverkningsbolag för att på så sätt säkerställa 
råvaruförsörjningen. 

LDK3 har för närvarande cirka 848 aktieägare och 
förvärvet av 86 procent av LDK3 innebär att RusForest 
får budplikt avseende resterande aktier från kvarvarande 
minoritetsägare. Antalet anställda i LDK3 uppgick under 
andra kvartalet 2010 till i genomsnitt cirka 700 personer. 

Infa är ett mindre hyvleri med produktion i anslutning 
till LDK3. Antalet anställda i Infa är för närvarande 157 
personer.

Hyvleriet är relativt modernt och producerar främst för 
den inhemska marknaden, med kunder i södra Ryssland 
samt i områdena omkring Moskva och St Petersburg. 

Utöver LDK3:s befintliga verksamhet bedömer 
RusForest att bolagets geografiska läge och logistiska 
fördelar – med stora ytor industritomt i direkt anslutning 
till egen kaj med tillgång till internationella farvatten – 
har potential att skapa synergier genom samarbete med 
tredje part. Bolaget ser därför över möjligheten att på sikt 
erbjuda andra aktörer möjlighet att etablera sig i anslut
ning till LDK3 för att därigenom ta tillvara tomtens fulla 
potential. En sådan avknoppning skulle ytterligare stärka 
LDK3 projektets lönsamhet för RusForest.

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.1) 

LDK-3: Avlastning av pråm och industriområde

LDK-3: Justerverk



INBJUDAN TILL TECKNINg AV AKTIER I RUSFOREST AB:S (pUBL) NyEMISSION 2010 45

Verksamhet

Archangelskregionen

Archangelsk är en region med lång tradition av skogs
industri och en stor del av Rysslands förädlade skogs
produkter skeppas via hamnen i staden Archangelsk. 
Infrastrukturen är väl utvecklad och det finns avsättning 
för alla delar av skogsråvaran vilket skapar maximalt 
värde för skogsbolagen i regionen. Det finns en marknad 
för sågtimmer, massaved och alla former av restprodukter 
som till exempel flis och spån. Dessa restprodukter utgör 
på marginalen en viktig inkomstkälla för sågverken. 

Tre av landets största massa och pappersbruk, Kotlas 
(del av Ilim Pulp), Archangelsk Pulp and Paper (del av 
Titan Holding) och Solombala, är belägna i regionen och 
tillsammans står de för närmare 40 procent av den totala 
ryska exporten av massa och pappersprodukter. 

Förekomsten av massabruk är av stor betydelse för både 
avverkningsbolag och sågverk i alla regioner då de skapar 
avsättningsmöjligheter för massaved samt flis och spån.

Detta har inneburit att export av rundvirke aldrig varit 
särskilt omfattande från Archangelskregionen då mer
parten förädlas av skogsindustrin lokalt. Virkespriser i 
regionen påverkas därför främst av regional tillgång samt 
efterfrågan från de lokala sågverken och i mindre utsträck
ning av priserna i angränsande regioner eller länder. 

Archangelskregionen är beläget i den nordvästra delen 
av europeiska Ryssland och har en total skogsareal om 
cirka 23 miljoner hektar. Skogen består av ca 60 procent 
gran, 20 procent tall samt björk och asp. Timret håller 
mycket hög kvalitet och är jämförbart med vad som åter
finns i norra Skandinavien.

 

I Archangelskregionen finns det närmare 20 sågverk med 
en sammanlagd produktion om cirka 2 miljoner m3 sågade 
trävaror varav en majoritet exporteras. De flesta sågverk 
är av mindre storlek och det finns endast ett fåtal sågverk 
med en årskapacitet överstigande 100 000 m3 av sågade 
trävaror. 

Sågverken i Archangelskregionen är idealiskt belägna 
för export både till Europa och Nordafrika och historiskt 
har det under lång tid funnits en europeisk närvaro på 
plats. Före den ryska revolutionen ägdes en majoritet av 
sågverken i Archangelsk av skandinaviska och brittiska 
bolag. Därutöver finns sedan länge en stark skogsteknisk 
tradition vid universitetet.
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Verksamhet

Infa: Hyvleri

Översikt över utvecklingsmöjligheter i dotterbolagen 

Sedan 2006 har RusForest vuxit kraftigt, både gällande 
kontrollerad skogsmark och sågverkskapacitet, genom 
strategiska förvärv och egna utvecklingsprojekt. Som ett 
led i denna utveckling omorganiserades RusForest, under 
2009, från ett investmentbolag till ett renodlat skogsbolag. 

Denna omorganisation speglas även i de utvecklings
projekt som Bolaget nu inleder. Med undantag för för
värvet av LDK3, ligger fokus främst på att utveckla den 
befintliga verksamheten och slutföra påbörjad expansion. 

LDK-3: Hamnanläggning, 253 meter lång med 10 meters djup
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Verksamhet

I tabellen nedan visas en sammanställning av de effektiviseringsåtgärder, samt det förvärv, som RusForest planerar 
genomföra:

Effektiviseringsåtgärder i RusForests dotterbolag

Prioritet Dotterbolag Verksamhet Status Effektiviseringsåtgärder

1 RusForest Ust 

Ilimsk

Avverkning, 

Irkutsk (Sibirien)

Under de senaste åren har RusForest Ust Ilimsk 

drabbats av instabila råvaruflöden under 

sommarhalvåret. Tillsammans med minskade 

leveransvolymer har detta påverkat Bolaget 

negativt i form av bland annat ofrivilliga pro-

duktionsstopp, lägre kvalitet på slutproduk-

terna samt högre produktionskostnader.

Investering i vägbygg-

nations-, transport- samt 

avverkningsutrustning. 

1 RusForest 

Angara

Avverkning, 

Krasnojarsk 

(Sibirien)

Det kontrollerade skogsområdet och 

avverkningskapaciteten vid RusForest 

Angara är inte tillräckliga för att försörja 

Bogutjanskijsågverket med tillfredställande 

volymer sågtimmer. 

Investering i avverk-

nings- och transportka-

pacitet samt ytterligare 

skogstillgångar.

1 RusForest 

Magistralnij

Avverkning, 

Irkutsk (Sibirien)

Avverkningsbolagen Lesprom och Bamlesstroj 

skall fungera som sågtimmerleverantörer åt 

det nya sågverket vid RusForest Magistralnij då 

verket går i full drift. För närvarande sker ingen 

avverkning vid Bamlesstroj medan Lesprom 

kontinuerligt avverkar timmer för export till 

främst Kina och Japan.

Investering i vägbygg-

nations-, transport- och 

avverkningsutrust-

ning samt ytterligare 

skogstillgångar.

1 RusForest 

Magistralnij

Sågverk, 

Irkutsk (Sibirien)

I juni 2010 var infrastruktur, sågverksgrunden, 

stålkonstruktioner för byggnader, sågverksut-

rustningen samt sorterings- och torkutrustning 

redan betalda vid RusForest Magistralnij och 

endast montering och installationsarbete åter-

står innan sågverket kan tas i drift.

Färdigställa byggnations-

arbetet i syfte att kunna 

ta sågverket i provdrift 

under det andra kvartalet 

2011.

2 Bogutjanskij 

LpK

Sågverk, 

Krasnojarsk 

(Sibirien)

Bogutjanskij LpK:s HewSaw R250 kommer kom-

pletteras med ny pannanläggning, ytterligare 

torkkapacitet samt ett nytt justerverk for att 

utnyttja anläggningen optimalt.

Investeringar i bland 

annat ny tork- och 

sorteringsutrust-

ning samt utökad 

elnätsuppkoppling.

2 LDK-3 och Infa Sågverk och 

avverkning, 

Archangelsk

I september undertecknades ett köpeavtal 

 gällande förvärvet av LDK–3 och Infa.1)

Förvärv av ny såglinje 

samt renovering av råsor-

tering tillkommer.

3 RusForest Ust 

Ilimsk

Sågverk, 

Irkutsk (Sibirien)

Möjligheter att utöka kapaciteten vid klentim-

merlinjen (HewSaw R200) genom att eliminera 

vissa flaskhalsar i produktionen.

Investeringar i en ny 

barkmaskin, ny sorte-

ringskapacitet samt i 

omorganisationen av 

produktionsflödet.

Förvärvet av LDK-3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.1) 
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I syfte att tillse att projektarbetet fortskrider i en lämplig 
takt och att fokus kan hållas på ett begränsat antal projekt 
vid ett och samma tillfälle, har ovan utvecklingsprojekt 
rangordnats. RusForests ledningsgrupp har identifierat 
ett antal projekt som behöver genomföras snarast för att 
säkerställa en tillfredsställande operationell och finansiell 
utveckling av verksamheten under 2010/2011. Dessa faller 
in under kategorin med högst prioritetsstatus.

Projekten med högst prioritet består främst av investe
ringar i avverkningskapacitet och infrastrukturutveckling 
eftersom säsongsvariationer i råvaruförsörjningen har 
varit ett återkommande problem under sommarmåna
derna, främst för RusForests verksamhet i Sibirien. 

Välutvecklad skogsinfrastruktur och ytterligare avverk
ningskapacitet ger således möjligheter till ökad sågpro
duktion och minskade kostnader genom en högre intern 
självförsörjningsgrad vid sågverken, minskade säsongs
variationer i råvaruleveranser samt minskade transport
kostnader tack vare bättre framkomlighet och mindre 
skador på utrustning.

Även färdigställandet av sågverket vid RusForest 
Magistralnij ingår bland de mest prioriterade projekten 
då kraftfulla åtgärder avseende installationsarbetet vid 
sågverket i RusForest Magistralnij krävs innan vintern 
2010, för att säkerställa att sågverket går i provdrift som 
planerat under det andra kvartalet 2011.

Projekt med lägre prioriteringsnivå är mindre bråd
skande, och skall genomföras först när RusForest anser 
att utvecklingen i de tidigare projekten har nått en till
fredsställande nivå. RusForest bedömer att det finns stora 
möjligheter att utöka kapaciteten vid RusForest Ust Ilimsk 
och Bogutjanskij LPK genom att lösa flaskhalsar och 
om organisera produktionsflöden. Utöver rena produk
tionsökningar, förväntas även en utökad tork och sorte
ringskapacitet leda till förbättrade marginaler, inte minst 
till följd av en högre andel torkat konstruktionsvirke samt 
jämnare sortering i de nya justerverken. 

Dessa insatser, samt utvecklingen av LDK3, är delvis 
beroende av att utvecklingen av skogsverksamheten i de 
respektive områdena har uppnått en tillfredsställande 
nivå, då en väl fungerande skogsverksamhet är av stor 
vikt för hela Bolagets verksamhet. 

Eventuella samgåenden

I och med förvärvet av LDK3 får RusForest en stark 
plattform för sin verksamhet i Archangelskregionen. 
RusForest har förhoppningar att komplettera detta för
värv med förvärv av aktier i bolag inom den koncern 
vari NTG ingår. För att möjliggöra detta har extra bolags
stämma i RusForest den 8 oktober 2010 beslutat om ett 
apportbemyndigande (se vidare avsnittet “Aktien och 
ägarförhållanden”). Apportbemyndigandet sker som ett 
resultat av de tidigare kommunicerade förhandlingarna 
om att genomföra en sammanslagning av RusForest och 
NTG, eller hitta möjligheter att samarbeta med NTG i 
Archangelskregionen 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 väl
etablerade med skogsvägar, som har byggts av nuvarande 
ägare, samt egna järnvägsterminaler för att både kontrol
lera logistiken och kostnaderna. Martin Hermansson med 
familj äger cirka 19,2 procent av aktierna i NTG. NTG 
har avverkningsrätter om 750 000 m3 och avverkningen 
förväntas stiga till 400 000 m3 under 2011. Under det 
första kvartalet 2010 uppgick timmerleveranserna från 
skogen till nästan 100 000 m3. Genom förvärvet av LDK3 
bedömer styrelsen att RusForest får en stabil plattform för 
att bedriva verksamhet i Archangelskregionen. RusForests 
avsikt är att fördubbla LDK3:s avverkningsrätter, samt 
att utveckla den egna avverkningsorganisationen i 
Archangelsk, för att ge ökad kontroll över råvaruförsörj
ningen till den planerade nya sågverksanläggningen på 
LDK3:s industritomt. Eventuella förvärv av aktier i, och 
samarbeten med, NTG skulle ytterligare stärka denna 
kontroll.

Dotterbolag under försäljning

RusForest äger 93 procent i Russian Gravel Co. Cyprus 
Ltd. som i sin tur äger 100 procent i OOO Belomorsky 
Karier, ett grusbolag som innehar licens på tre stora granit 
och gabbrodiabas fyndigheter om totalt cirka 150 mil
joner m3 i Karelen, nära gränsen till Archangelskregionen, 
i nordvästra Ryssland. Till följd av RusForests ändrade 
fokus från investmentbolag till rörelsedrivande skogs
bolag, är krossverksamheten uppsatt till försäljning. 
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Under 2009 försvagades den ryska grusmarknaden 
betydligt, en situation som bestått under 2010. Stödet från 
federala och regionala myndigheter till infrastruktursats
ningar är begränsat och den ryska marknaden för bygg
material är fortsatt svag bortsett från i Moskva och Sotji 
vilka gynnas av förebredelserna inför OS 2014.

Under vintern 2009/2010 stoppades verksamheten 
vid krossverksamheter i syfte att minska kassautflödet. 
I slutet av första kvartalet 2010 återupptogs verksamheten 
och under andra kvartalet 2010 såldes 43 400 ton 5–20 mm 
grus och 36 800 ton 25–60 mm järnvägsfraktionsgrus. 
Grusförsäljningen har hittills begränsats av kravet på 
100 procent i förskottsbetalningar från alla kunder för
utom OAO Russian Railways som kan köpa på kredit. 
I syfte att närma sig konkurrenternas betalningsvillkor 
kommer Russian Gravel Co. låta välkända kunder, som 
i många fall stöds av staten i sina infrastrukturprojekt, 
endast delvis behöva erlägga förskottsbetalningar. 

Russian Gravel Co:s konkurrenskraft är beroende av 
transportavstånd till slutkund, gruskvalitet och delvis 
sortering. Gabbrodiabasen i Belomorsk är av hög kva
litet och är mer lämpad för produktion av högkvalitativ 
asfalt än granit (som kräver mer kemiska tillsatser). De 

professionella kunderna märker, och uppskattar, även 
kvaliteten på produkterna som kommer från den nya 
kross och sorteringsutrustningen. De naturliga markna
derna för Russian Gravel Co:s produktion, ur ett trans
portperspektiv, återfinns i infrastruktur och konstruk
tionsprojekt i Archangelskregionen (vilka också kan nås 
via vattenvägarna), leveranser till OAO Russian Railways 
samt till Moskva och andra regioner i behov av högkvali
tativa vägbanematerial.

Även om grusmarknaden är fortsatt mycket svag till 
följd av nedgången i byggnationstakten, framförallt inom 
vägbyggnation, syns nu tendenser till förbättringar och 
efterfrågan är jämnare under hela året. Därför är planen 
för 2010 att arbeta på utökad kapacitet för att minska den 
genomsnittliga enhetskostnaden, då dotterbolagets största 
kostnadsposter utgörs av leasing av utrustning samt löner. 
Samtidigt ämnar Russian Gravel Co. fortsätta minimera 
kassautflöden från bolaget, delvis genom förlängningen 
av existerande leasingavtal. Trots att Russian Gravel Co. 
klassificeras som en tillgång som innehas för försäljning, 
skall bolaget drivas upp till produktionskapacitet och 
effektiviseras så snart som möjligt för att möjliggöra en 
högre värdering vid en framtida försäljning.

Krossverk Belomorsk, Russian Gravel Co.
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Nedanstående sammandrag av Koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med RusForests reviderade koncernräkenskaper med 
tillhörande noter för åren 2007–2009, samt oreviderad delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2010, vilka samtliga är införli-
vade i detta prospekt genom hänvisning. Informationen bör också läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen”.

Under 2009 genomförde Bolaget tre betydande transaktioner. Detta innebar bland annat att Bolaget per 1 juni 2009 övergick från 
att vara ett investmentbolag till ett rörelsedrivande skogsbolag vilket påverkat koncernredovisningens uppställning från det datumet. 
Därav följer att räkenskaperna för räkenskapsåret 2009 inte fullt ut är jämförbara med räkenskaperna för räkenskapsåren 2008 och 
2007. Inte heller är delårsrapporten för perioden 1 januari 2010 – 30 juni 2010 fullt ut jämförbar med delårsrapporten för motsva-
rande period 2009. En redogörelse för förändringarna i samband med, och de finansiella effekterna av, transaktionerna framgår av 
årsredovisningen för 2009 (sid 47–48). 

Uppgifterna som beskriver Bolagets resultat och finansiella ställning för perioderna 1 januari – 30 juni 2009 och 2010 har ej varit 
föremål för översiktlig granskning eller revision av Bolagets revisorer. 

Från och med räkenskapsåret 2009 övergick RusForest till att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS. En redogörelse 
för förändringarna av redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen för 2009 (sid 53–58). För att möjliggöra jämförbarhet 
redovisas även räkenskapsåret 2008 enligt 2009 års årsredovisning.

Resultaträkningar i sammandrag, koncernen

IFRS BFN

I tusentals kronor

Jan–jun 2010  
(6 månader)  
Oreviderad

Jan–jun 2009  
(6 månader)  
Oreviderad

Jan–dec 2009  
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008  
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008  
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2007  
(12 månader) 

Reviderad

Omsättning 187 139 21 590 207 526 – – –

Kostnad för sålda varor –173 338 –22 938 –201 101 – – –

Bruttoresultat 13 801 –1 348 6 425 – – –

       

Övriga rörelseintäkter 14 935 1 597 20 209 968 968 903

Distributionskostnader –49 825 –4 590 –49 726 – – –

Administrationskostnader –43 938 –20 935 –65 328 –26 020 –26 020 –20 310

Resultat från avyttrade andelar – – – –19 324 –19 324 –

Övriga kostnader –8 247 –18 286 –25 166 –47 393 –47 393 –7 688

Resultat före finansiella poster –73 273 –43 562 –113 586 –91 769 –91 769 –27 095

       

Finansiella poster –8 453 8 953 5 717 28 991 28 991 11 358

Resultat efter finansiella poster –81 727 –34 609 –107 869 –62 778 –62 778 –15 736

       

Intäkter från förvärvet av RusForest – 380 009 380 009 – – –

Nedskrivning av goodwill – – –142 570 – – –

Resultat från intresseföretag – – – –5 925 – –

Resultat före skatt –81 727 345 400 129 570 –68 703 –62 778 –15 736

       

Skatt på periodens resultat 14 183 1 288 7 603 – – –61

Periodens resultat från  
kvarvarande verksamhet –67 544 346 688 137 173 –68 703 –62 778 –15 797

       

Resultat från avvecklad  
verksamhet –15 464 –17 920 –19 501 –33 614 – –

       

Periodens resultat –83 008 328 769 117 672 –102 317 –62 778 –15 797

Finansiell information i sammandrag
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Balansräkningar i sammandrag, koncernen 

IFRS BFN

I tusentals kronor
30 jun 2010 
Oreviderad

31 dec 2009 
Reviderad

31 dec 2008 
Reviderad

31 dec 2008 
Reviderad

31 dec 2007 
Reviderad

Materiella anläggningstillgångar 661 939 656 632 71 71 97

Innehav i intressebolag 2 414 2 300 173 940 217 836 171 346

Övriga anläggningstillgångar 44 597 34 104 9 180 9 180 –

Varulager 40 411 42 747 – – –

Kundfordringar och övriga  
kortfristiga fordringar 65 700 64 586 205 910 333 837 111 074

Kassa och bank 8 301 26 085 55 704 55 704 318 095

      

Tillgångar som innehas för försäljning 114 562 128 525 141 419 – –

Summa tillgångar 937 924 954 978 586 224 616 627 600 612

      

Eget kapital 668 975 708 994 546 251 614 852 595 106

Långfristiga räntebärande skulder  
och upplåning 14 378 20 218 – – –

Övriga långfristiga skulder 60 273 62 161 – – –

Kortfristiga räntebärande skulder  
och upplåning 83 429 37 727 – – –

Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 92 866 82 385 1 776 1 776 5 505

      

Skulder direkt kopplande till tillgångar  
som innehas för försäljning 18 005 43 494 38 198 – –

Summa eget kapital och skulder 937 924 954 978 586 224 616 627 600 612
           

Kassaflödesanalyser i sammandrag, koncernen

IFRS BFN

I tusentals kronor

Jan–jun 2010 
(6 månader) 
Oreviderad

Jan–jun 2009 
(6 månader) 
Oreviderad

Jan–dec 2009 
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008 
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2008 
(12 månader) 

Reviderad

Jan–dec 2007 
(12 månader) 

Reviderad

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –32 311 –13 561 –37 956 –9 391 –9 391 –12 546

Kassaflöde från investerings-
verksamheten  –16 016  –17 314 –6 526 –244 196 –244 196 –173 470

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten  29 849 18 942 15 463 –390 –390 195 676

Periodens kassaflöde –18 479 –11 933 –29 019 –253 977 –253 977 9 660

       

Likvida medel vid periodens början  26 085  55 704 55 704 318 095 318 095 316 100

Kursdifferens i likvida medel  695  –1 383 –601 –8 414 –8 414 –7 665

Likvida medel vid periodens slut 8 301 42 388 26 084 55 704 55 704 318 095
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Nyckeltal, koncernen 

IFRS BFN

Jan–jun 2010  
(6 månader)  
Oreviderad

Jan–jun 2009  
(6 månader)  
Oreviderad

Jan–dec 2009
(12 månader)

Jan–dec 2008
(12 månader)

Jan–dec 2008
(12 månader)

Jan–dec 2007
(12 månader)

Bruttomarginal (%) 7,4 % Neg. 3,1 % – – –

Nettomarginal (%) Neg. Ej tillämplig 56,7 Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

Avkastning på eget kapital (%) Neg. Neg. 16,6 Neg. Neg. Neg.

     

Soliditet (%) 71,3% Ej tillämplig 74,2% 93,2% 99,7% 99,1%

Nettoskuldsättningsgrad (%) 13,4% Ej tillämplig 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

     

Resultat per aktie, kronor –3,8 20,2 6,5 –7,7 –4,7 –1,2

Utdelning per aktie, kronor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal utestående aktier  
vid periodens slut 21 840 840 13 303 200 21 840 840 13 303 200 13 303 200 13 303 200

       

Antal anställda i slutet av perioden 1 496 1 468 1 508 1 410 1 410 1 260 

Varav tillfälligt anställda 57 51 95 10 10 5

genomsnittligt antal anställda 1 428 1 454 1 600 1 539 1 539 1 379 

Definitioner nyckeltal 
Bruttomarginal 
Omsättning minus kostnader för sålda varor i procent av 
omsättningen

Nettomarginal  
periodens resultat i procent av omsättningen

Avkastning på eget kapital 
periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Nettoskuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder minus likvida medel i procent av eget 
kapital

Resultat per aktie 
periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier vid 
periodens slut

Utdelning per aktie 
Utdelning dividerat med antalet utestående aktier vid periodens 
slut
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Segmentsinformation
Bolaget har från och med helåret 2009 upprättat en seg
mentsindelning baserad på sin nuvarande verksamhetsin
riktning. För perioden 1 januari – 30 juni 2009 upprättades 
ingen segmentsrapportering då Bolaget fram till 1  juni 
var ett investmentbolag. RusForests ledning har sitt säte 
i Moskva. Moderbolagen, RusForest AB, Varyag Capital 
Ltd, Varyag Finance GmbH, RusForest Ltd Bermuda och 
RusForest Cyprus Ltd, ingår inte i något av de operativa 
segmenten eftersom de inte genererar några intäkter. 

Segmentsinformation

IFRS

I tusentals kronor

Jan–jun 2010 
(6 månader) 
Oreviderad

Jan–dec 2009 
 (12 månader) 

Oreviderad

Intäkter och resultat Intäkter
Netto-

resultat Intäkter
Netto-

resultat

Skogsbolag 187 139 –56 199 207 526 –67 860

grusbolag1) 8 156 –15 464 5 592 –19 501

Förvaltningskostnader  –11 345  –30 556

Resultat av förvärv   –  380 009

Nedskrivning av  
goodwill   –  –142 570

Totalt 195 295 –83 008 213 118 119 522
 

Tillgångar 30 juni 2010 31 december 2009

Skogsbolag 810 679 803 364

grusbolag 114 562 128 525

Summa segmentens 
tillgångar 925 240 931 889

Förvaltningstillgångar 12 683 23 090

Summa konsoliderade 
tillgångar 937 924 954 979                    

Intäkterna och resultatet för Russian gravel Co redovisas netto som omfattande 1) 

förlust av tillgångar som innehas för försäljning i Bolagets resultaträkning.

Resultatutveckling
Siffror inom parentes avser föregående år om inget annat 
framgår av sammanhanget

Perioderna 1 januari 2010 – 30 juni 2010 och 2009 enligt 

delårsrapporten för 1 januari – 30 juni 2010 (IFRS)

Under det första halvåret 2010 redogör räkenskaperna 
för RusForest som ett rörelsedrivande skogsbolag. 
Räkenskaperna är därför inte helt jämförbara med räken
skaperna för motsvarande period 2009 då verksamheten 
fram till och med 31 maj 2009 bedrevs i form av ett 
investmentbolag. 

Intäkter

Under perioden 1 januari 2010 – 30 juni 2010 uppvisade 
RusForest en omsättning om 187,1 miljoner kronor (21,6 
miljoner kronor). Intäkterna bestod av sågade trävaror 
130,9 miljoner kronor, sågtimmer 31,3 miljoner kronor, 
massaved 14,1 miljoner kronor, flis 3,3 miljoner kronor 
och övriga intäkter 7,5 miljoner kronor. Andelen intäkter 
från sågade trävaror uppgick till 70 procent under hela 
perioden i jämförelse med första kvartalet 2010 då andelen 
var 69 procent. Det genomsnittliga exportpriset på sågade 
trävaror (inklusive transportkostnader) som erhölls av 
RusForest Ust Ilimsk under första halvåret 2010 var högre 
än motsvarande period 2009. Under andra kvartalet var 
priset 13,8 procent högre än motsvarande period 2009 och 
4,8 procent högre än första kvartalet 2010.

Rörelsekostnader

Kostnaden för sålda varor uppgick till 173,4 miljoner 
kronor (22,9 miljoner kronor) under första halvåret 
2010, vilket resulterade i ett bruttoresultat om 13,8 mil
joner kronor (–1,3 miljoner kronor), motsvarande en 
bruttomarginal om 7,4 procent. Kostnaden för sålda 
varor bestod främst av personalkostnader 47,0 mil
joner kronor, kostnad för köpt sågtimmer 38,5 miljoner 
kronor och avskrivningar 31,8 miljoner kronor. Under 
första halvåret 2010 uppvisade RusForest övriga rörelse
intäkter om 14,9 miljoner kronor (1,6 miljoner kronor). 
Distributionskostnaderna om 49,8 miljoner kronor 
(4,6 miljoner kronor) bestod till stor del av kostnader 
för järnvägstariffer. Administrationskostnaderna under 
perioden uppgick till 43,9 miljoner kronor (20,9 miljoner 
kronor) och övriga kostnader uppgick till 8,2 miljoner 
kronor (18,3 miljoner kronor).

Resultat före finansiella poster

Under det första halvåret 2010 uppvisade Bolaget ett 
reslutat före finansiella poster om –73,3 miljoner kronor 
(–43,6 miljoner kronor). Bolagets resultat före finansiella 
poster påverkades av den låga bruttomarginalen, vilken 
bland annat avspeglar de låga sågverksvolymerna i maj 
och juni, vilket gav högre fasta kostnader.

Periodens resultat

Finansiella intäkter under första halvåret 2010 uppgick till 
0,3 miljoner kronor (9,4 miljoner kronor) och de finansiella 
kostnaderna till 8,7 miljoner kronor (0,5 miljoner kronor). 
De finansiella kostnaderna är till stor del hänförliga till 
den upplupna ränta kopplad till det obligationslån som 
Koncernen emitterade den 25 februari 2010. Därmed upp
gick resultatet före skatt för kvarvarande verksamhet till 
–81,7 miljoner kronor (345,4 miljoner kronor). Resultatet 
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före skatt för första halvåret 2009 påverkades positivt av 
intäkt om 380,0 miljoner kronor till följd av förvärvet av 
RusForest. Bolaget hade en positiv skatt för perioden om 
14,2 miljoner kronor (1,3 miljoner kronor) vilket resul
terade i ett resultat efter skatt från kvarvarande verk
samhet om –67,5 miljoner kronor (346,7 miljoner kronor). 
Resultatet efter skatt från avvecklad verksamhet uppgick 
under perioden till –15,5 miljoner kronor (–17,9 miljoner 
kronor). RusForest uppvisade under första halvåret 2010 
ett resultat om –83,0 miljoner kronor (328,8 miljoner 
kronor).

2009 jämfört med 2008 enligt årsredovisningen  

för 2009 (IFRS)

RusForests verksamhet bedrevs i form av ett investment
bolag under perioden 1 januari 2009 – 31 maj 2009 samt 
under räkenskapsåret 2008. Till följd av detta är räkenska
perna mellan åren inte fullt ut jämförbara. 

Intäkter

RusForests omsättning under 2009 uppgick till 207,5 
miljoner kronor (0 miljoner kronor). Ökningen beror på 
omvandlingen av Bolaget från ett investmentbolag till ett 
rörelsedrivande bolag och avser endast sju månaders för
säljning (1 juni 2009 – 31 december 2009). Omsättning här
rörde främst från försäljning av sågade trävaror som upp
gick till 128,3 miljoner kronor, motsvarande 61,8 procent 
av omsättningen, timmer 36,8 miljoner kronor,  massaved 
12,0 miljoner kronor, flis 5,3 miljoner kronor och övriga 
intäkter om 25,1 miljoner kronor. Under slutet av 2009 
ökade försäljningspriserna kontinuerligt, vilket drevs av 
både marknadsfaktorer och att den amerikanska  dollarn 
deprecierades i förhållande till andra större valutor. Det 
genomsnittliga exportpriset på sågade trävaror som 
RusForest Ust Ilimsk erhöll under 2009 var 14,4 procent 
lägre jämfört med 2008, vilket påverkade omsättningen 
negativt.

Rörelsekostnader

Kostnaden för sålda varor uppgick under 2009 till 201,1 
miljoner kronor (0 miljoner kronor). Därmed uppvisade 
Bolaget ett bruttoresultat om 6,4 miljoner kronor mot
svarande en bruttomarginal om 3,1 procent. En viktig 
faktor, förutom försäljningsvolymen, vilken påverkar 
kostnaden för sålda varor var den omfattande använd
ningen av inköpt timmer under perioden. Köpt timmer 
kostar i genomsnitt 400 kronor per m3 jämfört med eget 
avverkat timmer som kostar cirka 250 kronor per m3. 
Distributionskostnaderna under perioden uppgick till 
49,7 miljoner kronor (0 miljoner kronor) och utgjordes 

av tullar, järnvägstariffer, lastningskostnader och trans
portkostnader. Dessa kostnader är direkt förenade med 
levererade volymer. Administrationskostnaderna uppgick 
under perioden till 65,3 miljoner kronor (26,0 miljoner 
kronor), och utgörs främst av personalkostnader om 28,4 
miljoner kronor. Personalkostnaderna har dock minskat 
på månadsbasis till följd av personaluppsägningar samt 
en granskning av tillverkningsprocessen och en omfördel
ning av arbetsuppgifter.

Resultat före finansiella poster

För året 2009 redovisade RusForest ett resultat före finan
siella poster om –113,6 miljoner kronor (–91,8 miljoner 
kronor). På grund av omvandlingen av Bolaget från ett 
investmentbolag till ett rörelsedrivande bolag är resultatet 
inte jämförbart fullt ut. Under perioden uppnådde inte 
Bolaget ett tillräckligt bruttoresultat för att täcka distribu
tionskostnaderna och andra administrativa utgifter. Den 
låga bruttomarginalen beror på att Bogutjanskijsågverket 
gick med förlust fram tills dess att tillräckliga produk
tionsvolymer uppnåddes i december 2009. Dessutom 
påverkades resultatet av ett ojämnt timmerflöde vid 
RusForest Ust Ilimsk under sommaren samt att priserna 
på sågade trävaror generellt sett var låga under 2009. 
Resultatet påverkades också negativt av kostnader som 
uppkom vid det omfattande arbetet av att omvandla 
dotter bolagens redovisningsstandard till IFRS.

Periodens resultat

Under 2009 uppgick de finansiella intäkterna till 9,6 mil
joner kronor (29,0 miljoner kronor). Minskningen berodde 
huvudsakligen på en minskning i ränteintäkter för lån till 
intressebolag till följd av att kontrollerande andel i intres
sebolagen förvärvades. De finansiella kostnaderna upp
gick under 2009 till 3,9 miljoner kronor (0 miljoner kronor). 
Resultatet före skatt från kvarvarande verksamhet upp
gick till 129,6 miljoner kronor (–68,7 miljoner kronor). 
Förbättringen är huvudsakligen hänförlig till den negativa 
goodwill som uppstod vid förvärvet av RusForest Ltd 
inklusive dotterbolag. Till viss del motverkades resultat
förbättringen av en nedskrivning av positiv goodwill som 
skapades under perioden 2006–2008. Bolaget uppvisade 
under perioden en skatteintäkt om 7,6 miljoner kronor 
(0 miljoner kronor) till följd av en uppskjuten skatte
kostnad och återföring av temporära skillnader i beskatt
ning. Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 
uppgick till –19,5 miljoner kronor (–33,6 miljoner kronor), 
vilket hänförde sig till Bolagets grusverksamhet. Årets 
resultat uppgick till 117,7 miljoner kronor (–102,3 miljoner 
kronor).
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2008 jämfört med 2007 enligt årsredovisningen  

för 2008 (BFN)

RusForests årsredovisningar för 2008 och 2007 upprät
tades i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 
och är därför ej jämförbara med senare årsredovisningar.

Intäkter

RusForests verksamhet bedrevs i form av ett investment
bolag under räkenskapsåren 2007 och 2008. Till följd av 
detta redovisade Bolaget ingen omsättning.

Under 2008 ökade RusForest övriga intäkter till 1,0 mil
joner kronor (0,9 miljoner kronor). Intäkterna bestod ute
slutande av hyresintäkter. 

Rörelsekostnader

Till följd av verksamhetens art redovisade Bolaget inte 
kostnad för sålda varor eller bruttoresultat under något 
av åren. Bolagets administrationskostnader ökade till 
26,0 miljoner kronor under 2008 (20,3 miljoner kronor). 
Ökningen i administrationskostnader var främst relaterad 
till ökade ersättningar till ledande befattningshavare som 
under 2008 uppgick till 16,1 miljoner kronor (10,7 miljoner 
kronor). Under 2008 uppstod en realisationsförlust om 
19,3 miljoner kronor (0 miljoner kronor) till följd av försälj
ning av andelarna i kolprojektet Unal/AGK. 

Resultat före finansiella poster

För året 2008 uppgick resultatet före finansiella poster till 
–91,8 miljoner kronor (–27,1 miljoner kronor). Resultatet 
påverkades negativt främst av övriga kostnader vilka 
uppgick till 47,4 miljoner kronor (7,7 miljoner kronor). 
Ökningen var hänförlig till valutakursförluster under 
2008, vilket var en följd av att försvagningen av RUB och 
USD mot EUR påverkade lånefordringarna hos de ryska 
portföljbolagen negativt.

Periodens resultat

Intäkterna från de finansiella posterna uppgick under 2008 
till 29,0 miljoner kronor (11,4 miljoner kronor). Ökningen 
av intäkterna var hänförlig till ökade ränteintäkter som 
uppgick till 29,0 miljoner kronor (10,8 miljoner kronor). 
Under 2007 erhölls utöver ränteintäkter även utdelningar 
från RusForest Ust Ilimsk om 0,5 miljoner kronor. Under 
2008 belastades inte RusForest med någon skattekostnad 
(0 miljoner kronor). Periodens resultat uppgick till –62,8 
miljoner kronor under 2008 (–15,8 miljoner kronor).

Likviditet och kassaflödesanalys
Likviditet

RusForests likvida medel uppgick per 30 juni 2010 till 8,3 
miljoner kronor varav cirka 2,6 miljoner kronor var deno
minerade i kronor, cirka 2,5 miljoner kronor var denomi
nerade i RUB och resten var fördelat på EUR och USD. 
De likvida medlen uppgick till 26,1 miljoner kronor per 
31 december 2009, per 31 december 2008 till 55,7 miljoner 
kronor och per 31 december 2007 till 318,1 miljoner kronor.

Siffror inom parentes avser föregående år om inget annat 
framgår av sammanhanget.

Perioderna 1 januari 2010 – 30 juni 2010 och 2009 enligt 

delårsrapporten för 1 januari – 30 juni 2010 (IFRS)

Under det första halvåret 2010 redogör räkenskaperna 
för RusForest som ett rörelsedrivande skogsbolag. 
Räkenskaperna är därför inte helt jämförbara med räken
skaperna för motsvarande period 2009 då verksamheten 
fram till och med 31 maj 2009 bedrevs i form av ett 
investmentbolag. 

Kassaflödet för perioden 1 januari 2010 – 30 juni 2010 
uppgick till –18,5 miljoner kronor (–11,9 miljoner kronor). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
–32,3 miljoner kronor (–13,6 miljoner kronor). Det negativa 
kassaflödet förklaras främst genom ett negativt resultat 
för perioden samt en omfattande vinteravverkning i 
syfte att bygga upp timmerlager under första kvartalet. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
–16,0 miljoner kronor (–17,3 miljoner kronor). Det negativa 
kassaflödet berodde främst på den fortsatta finansieringen 
av grusverksamheten vid Belomorskij och det fortsatta 
arbetet med sågverket Bogutjanskij LPK. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till 29,8 miljoner 
kronor (18,9 miljoner kronor). Det positiva kassaflödet för
klaras främst genom upptagandet av ett obligationslån om 
50,0 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader 
om 2,0 miljoner kronor och påverkades negativt av återbe
talning av banklån och leasing.

2009 jämfört med 2008 enligt årsredovisningen  

för 2009 (IFRS)

För 2009 uppgick kassaflödet till –29,0 miljoner kronor 
(–254,0 miljoner kronor). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändringar av rörelsekapital upp
gick till –82,1 miljoner kronor (–17,3 miljoner kronor). 
Kassaflödesförändringar i rörelsekapital uppgick till 44,1 
miljoner kronor (8,0 miljoner kronor). Därmed uppgick 
kassaflödet från den löpande verksamheten till –38,0 
miljoner kronor (–9,4 miljoner kronor). Kassaflödet från 
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investeringsverksamheten uppgick till –6,5 miljoner 
kronor (–244,2 miljoner kronor). Kassaflödet från finan
sieringsverksamheten uppgick till 15,5 miljoner kronor 
(–0,4 miljoner kronor). Det positiva kassaflödet från finan
seringsverksamheten förklaras främst av upptagande av 
banklån om 34,4 miljoner kronor, vilka till viss del motver
kades av återbetalning av banklån och leasing.

2008 jämfört med 2007 enligt årsredovisningen  

för 2008 (BFN)

Kassaflödet för 2008 uppgick till –254,0 miljoner kronor 
(9,7 miljoner kronor). Under 2008 uppgick kassaflödet 
från den löpande verksamheten före förändring av rörel
sekapital till –17,3 miljoner kronor (–8,1 miljoner kronor). 
Kassaflödesförändringar i rörelsekapital uppgick till 8,0 
miljoner kronor (–4,5 miljoner kronor). Totalt uppgick 
kassa flödet från den löpande verksamheten under 2008 till 
–9,4 miljoner kronor (–12,6 miljoner kronor). Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till –244,2 mil
joner kronor (–173,5 miljoner kronor). Investeringarna 
bestod till uteslutande del av investeringar i finansiella 
tillgångar i form av investeringar i portföljbolagen samt 
kortfristig utlåning till portföljbolagen. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till –0,4 miljoner 
kronor (195,7 miljoner kronor). Under 2007 förbättrades 
kassaflödet med 195,7 miljoner kronor till följd av en 
företrädesrättsemission.

Investeringar
Perioderna 1 januari 2010 – 30 juni 2010 och 2009 enligt 

delårsrapporten för 1 januari – 30 juni 2010 (IFRS)

Under första halvåret 2010 investerade Bolaget 16,0 (17,3) 
miljoner kronor främst med avseende på det fortsatta 
arbetet vid Bogutjanskij LPK samt finansieringen av grus
verksamheten Belomorskij. 

2009 enligt årsredovisningen för 2009 (IFRS)

Den 1 juni 2009 förvärvade RusForest 50 procent av 
RusForest Ltd från sin medinvesterare Vostok Nafta. 
Förvärvet genomfördes genom en apportemission av 
8 537 640 aktier i RusForest AB (publ) i utbyte mot 50 pro
cent av aktierna i RusForest Ltd samt fordringar om 
212,2 miljoner kronor. Därutöver investerade Bolaget 
16,5 miljoner kronor i materiella anläggningstillgångar. 
Investeringarna avsåg främst investeringar i sågverket 
Bogutjanskij LPK om 8,1 miljoner kronor och i avverk
ningsutrustning i Ust Ilimsk om 7,2 miljoner kronor. 
Därutöver investerade Bolaget 21,3 miljoner kronor i 
finansiella tillgångar under 2009, vilka i sin helhet avsåg 
finansiering av verksamheten i Russian Gravel Co. då 
detta bolag ingick i balansräkningen som tillgång som 
innehas för försäljning.

2008 enligt årsredovisningen för 2008 (BFN)

Under 2008 investerade Bolaget 244,2 miljoner kronor 
i portföljbolag. Investeringarna avsåg främst kort
fristig utlåning till portföljbolagen om 222,5 miljoner 
kronor, främst till RusForest Ltd och Russian Gravel Co. 
Därutöver förvärvade Bolaget andelar i bolag uppgående 
till 29,2 miljoner kronor samt avyttrade andelar uppgå
ende till 15,0 miljoner kronor.

2007 enligt årsredovisningen för 2007 (BFN)

Under 2007 investerade Bolaget 173,5 miljoner kronor i 
portföljbolag. Förvärvade minoritetsandelar under året 
uppgick till 88,9 miljoner kronor och avser 10 procent i 
RusForest Ltd, cirka 22 procent i OOO Nebelsky LPH, 
50 procent i OOO Bogouchanski LPK, 50 procent i OOO 
Lesprom, 51 procent i Russian Gravel Co. och 50 procent 
i OOO AGK. Resterade del av investeringar avsåg kort
fristig utlåning till portföljbolagen.

Pågående och framtida investeringar

Kraftfulla åtgärder avseende installationsarbetet 
vid sågverket i RusForest Magistralnij har påbörjats. 
Monteringstakten vid sågverksområdet har ökat under 
perioden juli till oktober då vintern försvårar senare 
byggnation utomhus. Infrastruktur, sågverksgrund, stål
konstruktion för byggnader, sågverksutrustning samt 
sorterings och torkutrustning har redan betalats och leve
rerats och endast den sista etappen av monteringen och 
installationsarbetet återstår innan sågverket kan tas i drift. 
Vid sågverket Bogutjanskij pågår en investering i förbätt
ring av elnätsuppkopplingen. Därtill pågår investeringar 
i byggnation av skogsväg i Ust Ilimsk, vilka sker i avsikt 
att långsiktigt utveckla Bolagets avverkningsområden 
och dess flödesplan för råmaterial, där fokus är att säkra 
stabila timmerleveranser från och med vintern 2010. Ovan 
nämnda investeringar finansieras genom Vostok Naftas 
kortfristiga lån, vilka Bolaget erhöll i slutet av juni respek
tive september 2010.

Sammanfattningsvis omfattar pågående och framtida 
investeringar Bolaget genomför eller planerar genomföra 
följande:

1. Cirka 96 miljoner kronor till förvärv av LDK3 och Infa
2.  Cirka 75 miljoner kronor för uppgraderingar och inves

teringar i LDK3
3.  Cirka 55 miljoner kronor till investeringar i RusForest 

Magistralnij
4.  Cirka 61 miljoner kronor till att lösa flaskhalsar i existe

rande sågverk
5.  Cirka 27 miljoner kronor för att utöka avverkningska

paciteten och förbättra infrastrukturen
6.  Cirka 50,5 miljoner kronor till investeringar i Ust Ilimsk 

och Bogutjanskij 
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Materiella anläggningstillgångar
Siffror inom parentes avser balansen per 31 december före
gående år om inget annat framgår av sammanhanget.

30 juni 2010 jämfört med 31 december 2009 enligt 

delårsrapporten för 1 januari – 30 juni 2010 (IFRS)

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick den 
30 juni 2010 till 661,9 miljoner kronor (656,6 miljoner 
kronor). I huvudsak utgjordes materiella anläggningstill
gångarna av byggnader och infrastruktur samt anlägg
ningar och maskiner. Genom förvärvet av LDK3 tillförs 
Bolaget materiella anläggningstillgångar med ett bokfört 
värde om 28,3 miljoner kronor per 30 juni 2010. Förvärvet 
av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska kon
kurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före 
årsskiftet.

2009 jämfört med 2008 enligt årsredovisningen  

för 2009 (IFRS)

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick den 
31 december 2009 till 656,6 miljoner kronor (0,1 miljoner 
kronor). I huvudsak utgjordes de materiella anläggnings
tillgångarna av byggnader och infrastruktur samt anlägg
ningar och maskiner. Ändringen i materiella anläggnings
tillgångar berodde på att Bolagets övergång från invest
mentbolag till att vara ett rörelsedrivande skogsbolag.

2008 jämfört med 2007 enligt årsredovisningen  

för 2008 (BFN)

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick den 
31 december 2008 till 0,1 miljoner kronor (0,1 miljoner 
kronor). De materiella anläggningstillgångarna utgjordes 
av inventarier.

Finansiering
RusForests finansiering har hittills huvudsakligen utgjorts 
av eget kapital. Bolagets egna kapital uppgick till 669,0 
miljoner kronor per 30 juni 2010. Bolaget hade per 30 juni 
2010 långfristiga räntebärande skulder om 14,4 miljoner 
kronor och kortfristiga räntebärande skulder om 83,4 
miljoner kronor. Ökningen av kortfristiga räntebärande 
skulder jämfört med 31 december 2009 avser främst 
Koncernens obligationslån på 50 miljoner kronor som 
utfärdades i februari 2010 och har en löptid motsvarande 
ett år. Bolagets likvida medel uppgick till cirka 8,3 miljoner 
kronor per den 30 juni 2010. 

Vostok Nafta har lämnat två partiella förskott på 
sitt deltagande i Företrädesrättsemissionen i syfte att 
RusForest omgående skall kunna fortsätta arbetet med 
nyckelprojekt och täcka rörelsekapitalbehov. Förskotten 
har lämnats i form av två kortfristiga lån (utan ställd 
säkerhet) om 41,9 miljoner kronor (6 miljoner USD)1) 

vardera och löper fram till den 30 november 2010 med en 
fast årlig ränta om 15 procent. Vostok Nafta äger rätt att 
erlägga betalning för tecknade aktier genom kvittning av 
dessa kortfristiga lån.2) Härutöver har Vostok Nafta även 
lämnat två lån till RusForest uppgående till totalt cirka 
7,7 miljoner kronor (1,1 miljoner USD)1) och löper fram till 
den 15 juni 2011 med en fast årlig ränta om 8 procent.

Vidare har Unicredit Bank godkänt en förlängning av 
lånet utställt till Bogutjanskij LPK. Den slutliga återbetal
ningen, uppgående till 18,2 miljoner kronor (2,6 miljoner 
USD)1), som tidigare skulle genomföras under september 
2010, har nu ersatts av månatliga amorteringar om 1,4 mil
joner kronor (0,2 miljoner USD)1) samt slutlig återbetalning 
av den återstående delen av lånet, om 10,5 miljoner kronor 
(1,5 miljoner USD)1), i februari 2011, med möjlighet till 
ytterligare förlängning. 

Därutöver förfogar Bolaget idag inte över några andra 
finansieringskällor. Se vidare avsnittet “Aktien och ägarför-
hållanden“. Bolaget ser även över möjligheten att använda 
sig av extern finansiering för vissa investeringar.

Valutarisk
Koncernens valutaexponering består i att försäljnings
intäkter, kostnader, fordringar, lån och skulder är deno
minerade i andra valutor än kronor. Koncernens främsta 
valuta exponering involverar förändringar i värdet av 
kronor i förhållandet till RUB, USD och EUR. Sådana 
värdeförändringar kommer att påverka Koncernens 
kostnader, utgifter samt låneförpliktelser denominerade 
i annan valuta än kronor. Koncernens kostnader är i 
huvudsak i RUB. Koncernen använder inga finansiella 
instrument för att säkra sig mot valutakursfluktuationer, 
dock övervakar koncernledningen kontinuerligt valuta
kursförändringar och agerar därefter.

Redogörelse för rörelsekapital
Tillräckligt rörelsekapital (inkluderande exempelvis 
investeringar så som beskrivs nedan) för Bolagets aktuella 
behov under den kommande tolvmånadersperioden 
saknas. Bolaget bedömer att brist på nämnda rörelse
kapital kan uppkomma under november månad 2010 och 
att detta kapitalbehov under den kommande tolvmåna
dersperioden bedöms uppgå till cirka 422 miljoner kronor 
för de  aktuella behoven. De aktuella behoven avser åter
betalning av bryggfinansiering inklusive ränta till Vostok 
Nafta om cirka 85,4 miljoner kronor (12,2 miljoner USD)1) 
samt förvärvet av LDK3 och Infa om cirka 96 miljoner 
kronor (LDK3 är en sågverksanläggning belägen i staden 
Archangelsk, som innehar skogsarrende och av verknings
rätter uppgående till 177 200 m3, samt Infa, ett hyvleri 
vid samma anläggning). De aktuella behoven avser även 
investeringar i förvärvade och redan existerande bolag 

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 2) 1 536 700 kronor (220 000 USD). Av emissionslikviden är 83 820 000 kronor (12 000 000 USD) 
inbetalt i förskott av Vostok Nafta och hela förskottet inklusive upplupen ränta per den 21 september 2010 kan användas för kvittning i emissionen. 
Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 1 536 700 kronor (220 000 USD).
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samt återbetalning av den utestående obligationen inklu
sive ränta om totalt 57,5 miljoner kronor, vilken förfaller 
till betalning i februari 2011.

I syfte att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital 
genomför Bolaget en emission med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare som till 43 procent tecknats genom 
teckningsförbindelse (för ytterligare information, se 
avsnittet ”Teckningsförbindelse” under ”Legal information 
och kompletterande upplysningar”). Bolaget bedömer att de 
medel som tillförs Bolaget om cirka 422 miljoner kronor1) 
efter emissionskostnader i samband med förestående 
Företrädesrättsemission är tillräckliga för att finansiera de 
aktuella behoven under den kommande tolvmånaders
perioden. Om den förestående Företrädesrättsemissionen 
tillför Bolaget mindre än 422 miljoner kronor kan Bolaget 
komma att reducera investeringstakten eller avstå från 
investeringar. Bolaget kan även, om så skulle krävas, 
påskynda försäljningen av dotterbolaget Russian Gravel 
Co.,2) vilket har ett bokfört värde om 114,6 miljoner kronor 
per den 30 juni 2010.

Eget kapital
Nedan redovisas RusForests eget kapital per 31 augusti 
2010.

Belopp i miljoner kronor 31 augusti 2010

Aktiekapital 218,4

Överkursfond 556,7

Omräkningsreserv 41,0

Summa eget kapital (exklusive balanserat  
resultat och periodens resultat) 816,1

Kortfristiga skulder
Belopp i miljoner kronor 31 augusti 2010

Kortfristiga skulder:

Mot borgen –

Mot säkerhet 36,4

Blancokrediter 53,9

Summa kortfristiga skulder 90,3

Långfristiga skulder
Belopp i miljoner kronor 31 augusti 2010

Långfristiga skulder:

Mot borgen 0

Mot säkerhet 7,0

Blancokrediter 11,0

Summa långfristiga skulder 18,0

Säkerheten består av materiella anläggningstillgångar och 
aktier i dotterbolag.

Nettoskuldsättning

Nedan redovisas RusForests nettoskuldsättning per 
31 augusti 2010.

Belopp i miljoner kronor 31 augusti 2010

A.  Kassa 9,8

B.  Likvida medel –

C.  Lätt realiserbara värdepapper –

D.  Likviditet (A)+(B)+(C) 9,8

 

E.  Kortfristiga fordringar 0,6

 

F.  Kortfristiga bankskulder 26,6

g.  Kortfristig del av långfristiga skulder 3,1

H.  Andra kortfristiga skulder 6,9

I.  Emitterade obligationer 53,8

J.  Kortfristiga skulder (F)+(g)+(H)+(I) 90,3

 

K.  Netto kortfristig skuldsättning (J)–(E)–(D) 79,9

 

L.  Långfristiga banklån 7,0

M. Emitterade obligationer –

N.  Andra långfristiga lån 11,0

O.  Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 18,0

P.  Nettoskuldsättning (K)+(O) 97,9

Förfallostruktur utestående banklån

31 augusti 2010 31 december 2009

I tusentals kronor Valuta Nominell ränta Förfalloår Belopp Belopp

Säkerställt banklån Rubel 17–18% 2010 875 3 782

Säkerställt banklån Dollar 11,50% 2010–2014 12 262 14 655

Säkerställt banklån Euro 11,50% 2010–2011 3 805 6 849

Säkerställt banklån Dollar LIBOR +11,5% 2011 19 686 25 073

Totalt 36 628 50 358

Av emissionslikviden är 1) 83 820 000 kronor (12 000 000 USD) inbetalt i förskott av Vostok Nafta och hela förskottet inklusive upplupen ränta per den 
21 september 2010 kan användas för kvittning i emissionen. Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 1 536 700 kronor (220 000 USD). 
Valutakursen är baserad på SEK/USD 6,985 den 21 september 2010.
Russian Gravel Co. ingår i Koncernen som tillgångar som innehas för försäljning.2) 
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Väsentliga händelser efter 30 juni 2010
För att RusForest omgående skulle kunna inleda arbetet 
med ett antal nyckelprojekt åtog sig Vostok Nafta den 
1 juli 2010 att lämna ett partiellt förskott på sitt deltagande 
i Företrädesrättsemissionen. Förskottet lämnades i form 
av ett kortfristigt lån (utan ställd säkerhet) om 41,9 mil
joner kronor (6 miljoner USD)1) som löpte fram till den 
30 september 2010 med en fast årlig ränta om 15 procent. 

Den 26 juli 2010 tilldelade styrelsen Martin Hermansson 
300 000 personaloptioner under RusForests personalop
tionsprogram 2010/2015.

Vid en extra bolagsstämma den 24 juni 2010 antog 
bolagsstämman en ny bolagsordning varigenom grän
serna för Bolagets aktiekapital ändras från lägst 80 000 000 
kronor och högst 320 000 000 kronor till lägst 200 000 000 
kronor och högst 800 000 000 kronor och gränserna 
för antalet aktier ändras från lägst 8 000 000 och högst 
32 000 000 till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Unicredit Bank godkände förlängningen av lånet 
utställt till Bogutjanskij LPK. Den slutliga återbetalningen, 
uppgående till 18,2 miljoner kronor (2,6 miljoner USD)1), 
som tidigare skulle genomföras under september 2010, 
har nu ersatts av månatliga amorteringar om 1,4 miljoner 
kronor (0,2 miljoner USD)1) samt slutlig återbetalning av 
den återstående delen av lånet, om 10,5 miljoner kronor 
(1,5 miljoner USD)1), i februari 2011, med möjlighet till 
ytterligare förlängning.

Installationsarbetet vid RusForest Magistralnij inleddes 
på bred front, och en ny VD tillsattes vid dotterbolaget i 
juli 2010. Efter den snabba starten av projektarbetet är slut
förandet av sågverket nu planerat till andra kvartalet 2011.

Aleksandr Williams avgick från styrelsen i RusForest 
på egen begäran med verkan från den 25 augusti 2010. 
Aleksandr Williams kommer att fortsätta bistå bolags
ledningen i de projekt där han är engagerad fram till juni 
2011.

Förhandlingar pågår för närvarande med ett antal 
parter gällande möjligheter till finansiell leasing för att 
säkerställa utökad avverkningskapacitet i Ust Ilimsk och 
Magistralnijområdena under den kommande 2010/2011 
vinteravverkningssäsongen.

Styrelsen beslutade att inleda förberedelserna för 
FSCcertifiering av koncernens skogsområden och lokala 
avverkningsbolag.

Löptiden för det kortfristiga lånet om 41,9 miljoner 
kronor (6 miljoner USD)1) från Vostok Nafta förlängdes 
från den 30 september 2010 till den 30 november 2010. 
Därutöver erhöll Bolaget ytterligare ett kortfristigt 
lån från Vostok Nafta om 41,9 miljoner kronor (6 mil
joner USD)1). Lånet (utan ställd säkerhet) är ett förskott 

från Vostok Nafta på sitt deltagande i den förestående 
Företrädesrättsemissionen och löper fram till den 
30 november 2010 med en fast årlig ränta om 15 procent. 
Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för tecknade 
aktier genom kvittning av dessa kortfristiga lån.1)

RusForest beslutade att, per den 21 september 2010, 
byta Bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First 
North från HQ Bank AB till Öhman.

Extra bolagsstämma beslutade den 8 oktober 2010 om 
dels en företrädesrättsemission om cirka 437 miljoner 
kronor före emissionskostnader, dels om ett apportbemyn
digande för att möjliggöra förvärv av aktier i bolag inom 
den koncern vari NTG ingår. Styrelsen beslutade även om 
förvärv av 86 procent av LDK3 samt 100 procent av Infa, 
en sågverksanläggning belägen i staden Archangelsk, 
i nordvästra Ryssland, samt ett hyvleri lokaliserat vid 
samma anläggning.

Framtidsutsikter
Utsikterna för marknaderna avseende både sågade trä
varor och grus har förbättrats i takt med stabiliseringen 
av den globala konjunkturen och en mer positiv BNP
utveckling. Under första halvåret stärktes priserna på 
sågade trävaror, vilket avspeglar en allmän återhämtning 
i efterfrågan.

Arbetet med att effektivisera befintlig verksamhet 
innebär stort fokus på ökad managementkapacitet i 
regionerna, i kombination med ett fastställt program för 
att avlägsna flaskhalsar i produktionen vid alla sågverk. 
Detta program kan göra det möjligt för Bogutjanskij
sågverket att nästan fördubbla sin produktion av tor
kade trävaror, då delar av produktionen hittills har sålts 
otorkad. Dessutom kommer justerverket vid Bogutjanskij 
LPK att uppgraderas, vilket gör det möjligt för Bolaget 
att sortera större volymer torkade trävaror i enlighet med 
kundernas önskemål. 

I RusForest Ust Ilimsk kommer mindre ersättningsar
beten att utföras under 2011/2012. Samtidigt utarbetas 
för närvarande en ny utvecklingsplan med syfte att klar
lägga den framtida industristrukturen på platsen. Liksom 
i Bogutjanskijsågverket kommer investeringar i mer 
utvecklad justerverkskapacitet att ske. 

En förbättring av de tekniska förutsättningarna vid 
RusForests sågverk ger ett högre genomsnittligt värde på 
de producerade trävarorna och gör det möjligt för Bolaget 
att minska personalstyrkan. Den fortsatta omstrukture
ringen av verksamheten vid sågverken innebär, precis 
som vid avverkningsdriften, en kombination av ökade 
investeringar för förbättring av anläggningar och produk
tionslinjer samt högre krav på ledningen. 

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 2) 1 536 700 kronor (220 000 USD).
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Sågverket RusForest Magistralnij är för närvarande 
under konstruktion och endast monterings och instal
lationsarbete återstår. Sågverket, med en baskapacitet om 
100 000–200 000 m3 förväntas kunna tas i provdrift under 
andra kvartalet 2011. 

I och med förvärvet av LDK3 och Infa kan RusForest 
etablera sig som ett av de få panryska skogsbolagen med 
verksamhet både i Sibirien och i europeiska delen av 
Ryssland.1) För Bolaget innebär detta stora möjligheter att 
effektivt exportera Bolagets produkter till både de europe
iska och de asiatiska marknaderna. 

Delmålet att förvärva och konsolidera betydande 
skogstillgångar är på väg att uppnås och RusForest foku
serar på att fullt ut utnyttja de betydande skogsresurserna, 
förbättra produktiviteten samt öka sågverkskapaciteten 
och produkternas förädlingsvärde. Långsiktigt fortsätter 
RusForest att arbeta mot att utvecklas till ett ledande obe
roende integrerat skogs och sågverksbolag i Ryssland 
med en årlig avverkning om 1,8–2,0 miljoner m3 och en 
årlig sågproduktion om 550 000–600 000 m3 under de kom
mande fyra åren.

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.1) 
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Proformaredovisningen har upprättats med anledning av 
förvärvet av 86 procent av aktierna i LDK3 och 100 pro
cent av andelarna i Infa samt förvärvet av säljarnas ford
ringar hos LDK3 (tillsammans härefter ”Förvärven av 
LDK-3 och Infa”) och Företrädesrättsemissionen. 

Principer för upprättande av proforma-
redovisning
Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att 
informera om och belysa 

hur RusForests koncernresultaträkning för perioden  ⦁

1 januari till 30 juni 2010 skulle kunna ha påverkats 
om Förvärven av LDK3 och Infa hade genomförts och 
Företrädesrättsemissionen som erbjudandet i detta 
prospekt avser hade fulltecknats och genomförts den 
1 januari 2010 samt
hur RusForests koncernbalansräkning den 30 juni 2010  ⦁

skulle kunna ha påverkats om Förvärven av LDK3 och 
Infa hade genomförts och Företrädesrättsemissionen 
hade fulltecknats och genomförts den 30 juni 2010. 

Proformaredovisningen är endast avsedd att informera 
och belysa fakta samt beskriva en hypotetisk situation och 
avser inte att presentera RusForests verkliga resultat och 
finansiella ställning om förvärvet hade skett vid angivna 
tidpunkter. Proformaredovisningen är heller inte avsedd 
att visa verksamhetens resultat för en framtida period. 

Proformaredovisning har endast upprättats för 
perio den 1 januari till 30 juni 2010. Bolaget bedömer att 
en redogörelse för den historiska utvecklingen fram till 
1 januari 2010 inte är representativ för bedömningen av 
Bolagets nuvarande verksamhet och finansiella utveck
ling då RusForest under 2009 och 2010 implementerat 
genomgripande förändringar i verksamheten, däribland 
omfattande investeringar. Bolaget har under 2010 tillsatt 
en ny ledning, bland annat en ny verkställande direktör, 
och genomfört omfattande operationella åtgärder i syfte 
att förbättra kapacitetsutnyttjandet och effektiviteten vid 
Bolagets anläggningar. Bolaget avser även att genomföra 
betydande investeringar i verksamheten i syfte att öka 
kapaciteten, lösa befintliga flaskhalsar i produktionen och 
förbättra produktmixen samt att genomföra investeringar 
i infrastruktur och avverkningsutrustning som syftar till 
att öka självförsörjningsgraden av sågtimmer. Bolaget 
anser därför att en proformaredovisning för helåret 2009 
inte ger investeraren någon meningsfull vägledning som 
underlag för sitt investeringsbeslut. 

Förvärv av LDK-3 och Infa
RusForests styrelse har under hösten 2010 beslutat om 
förvärv av 86 procent av aktiekapitalet och 92 procent av 
rösterna för LDK3 samt 100 procent av andelarna i Infa, 
en sågverksanläggning belägen i staden Archangelsk, 
i nordvästra Ryssland, samt ett hyvleri lokaliserat vid 

samma anläggning. LDK3 är ett av de största sågverken 
i Archangelsk. Antalet anställda i LDK3 uppgick under 
andra kvartalet 2010 till i genomsnitt cirka 700 personer. 
Infa är ett mindre hyvleri med produktion i anslutning till 
LDK3. Antalet anställda i Infa är för närvarande cirka 160 
personer.

Den 29 september 2010 godkände säljarnas styrelse 
RusForests förvärv av LDK3 och Infa. Enda kvarvarande 
förutsättning för att genomföra förvärven är nu ett god
kännande av ryska konkurrensmyndigheten. Villkoren för 
förvärvet beskrivs i ett förvärvsavtal och genomförandet 
är beroende av att samtliga delar i förvärvet godkänns av 
de ryska konkurrensmyndigheterna.

I samband med förvärvet av LDK3 och Infa övertar 
RusForest säljarnas fordringar på LDK3. 

Förvärven är avsedda att betalas med kontanta medel. 
Finansieringen sker genom Företrädesrättsemissionen. 

Företrädesrättsemissionen
Den 8 oktober 2010 beslutade en extra bolagsstämma i 
RusForest om Företrädesrättsemissionen varvid Bolagets 
aktiekapital kan ökas med högst 436 816 800 kronor 
genom emission av högst 43 681 680 aktier.  

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt till
komma Bolagets aktieägare, varvid två teckningsrätter 
kan erhållas för en befintlig aktie. En teckningsrätt berät
tigar till teckning av en aktie. Avstämningsdag för delta
gande i Företrädesrättsemissionen med företrädesrätt var 
den 15 oktober 2010.

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med 
dagen för upptagandet av aktierna i aktieboken. Teckning 
av aktier sker under perioden 18 oktober – 1 november 
2010. Teckningskursen är 10 kronor per aktie.

Företrädesrättsemissionen beräknas tillföra Bolaget 
cirka 437 miljoner kronor före utgifter i samband med 
Företrädesrättsemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 
14,7 miljoner kronor. 

Av emissionslikviden är 83 820 000 kronor (12 000 000 
USD) inbetalt i förskott av Vostok Komi (Cyprus) Limited 
(ett av Vostok Nafta helägt dotterbolag) och hela för
skottet inklusive upplupen ränta per 21 september 2010 
kan användas för kvittning i emissionen. Upplupen 
ränta uppgår per 21 september 2010 till 1 536 700 kronor 
(220 000 USD). Beräknat på en valutakurs SEK/USD 
6,985 den 21 september har Vostok Nafta rätt att betala 
85 356 700 kronor genom kvittning av fordran. 

Emissionslikviden planeras delvis användas till att 
återbetala det obligationslån, inklusive ränta, om 57,5 mil
joner kronor som förfaller i februari 2011. Proformering för 
detta har inte skett då lånet endast kunnat förtids inlösas 
efter proforma perioden. Ovan nämnda förskott från 
Vostok Komi (Cyprus) Limited har lämnats efter 30 juni 
varför detta inte har beaktats i proformaredovisningen. 

Notera att proformajusteringar ej tar hänsyn till fram
tida händelser såsom planerade investeringar.

proformaredovisning för perioden 
1 januari – 30 juni 2010
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proformaredovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2010

Redovisningsprinciper
Proformaredovisningen har upprättats med utgångspunkt 
i RusForests tidigare offentliggjorda delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 juni 2010 och LDK3:s offentlig
gjorda men oreviderade delårsrapport samt Infas icke
offentliggjorda och oreviderade delårsrapport för samma 
period. Proformaredovisningen har upprättats i enlighet 

med de redovisningsprinciper som RusForest tillämpar, 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Då 
LDK3 och Infa redovisar enligt rysk GAAP har juste
ringar skett för i syfte att presentera de förvärvade bola
gens resultat och balansräkningar enligt IFRS. Vidare har 
överförd ersättning allokerats i förvärvsanalyskolumnen.

Proformaresultaträkning

1 januari – 30 juni 2010

RusForest 
delårs-

rapport Justeringar för förvärv av LDK-3 och Infa

TSEK IFRS

Not 1: 
Rysk 

gAAp
Not 2: 

IFRS

Not 3: 
Förvärvs-

analys

Totalt 
LDK-3 och 

Infa

Not 4: Juste-
ring för Före-

trädesrätts-
emission Totalt

Omsättning 187 139 83 428 – – 83 428 – 270 567
Kostnad för sålda varor –173 338 –60 675 – –1 134 –61 809 – –235 147
Bruttoresultat 13 801 22 753 – –1 134 21 619 – 35 420
        
Övriga rörelseintäkter 14 935 73 119 –72 068 – 1 051 – 15 986
Distributionskostnader –49 825 –8 363 – – –8 363 – –58 188
Administrationskostnader –43 938 –7 162 – – –7 162 – –51 100
Övriga kostnader –8 247 –77 131 70 649 –2 000 –8 482 – –16 729
Resultat före finansiella poster –73 274 3 216 –1 419 –3 134 –1 337 – –74 611
        
Finansiella intäkter 292 – – – – 1 620 1 912
Finansiella kostnader –8 746 –2 063 – – –2 063 – –10 809
Finansiella poster –8 454 –2 063 – – –2 063 1 620 –8 896
        
Intäkt vid förvärv av RusForest – – – – – – –
Nedskrivning av goodwill – – – – – – –

Resultat före skatt från  
kvarvarande verksamhet –81 728 1 153 –1 419 –3 134 –3 400 1 620 –83 508
        
Skatt 14 183 –582 – 227 –355 –426 13 402

Resultat efter skatt från  
kvarvarande verksamhet –67 545 571 –1 419 –2 907 –3 756 1 194 –70 106
        
Avvecklad verksamhet –15 464 – – – – – –15 464

Resultat efter skatt från  
avvecklad verksamhet – – – – – – –
Periodens resultat –83 008 571 –1 419 –2 907 –3 756 1 194 –85 570
        
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare –82 273 – – –533 –533 – –82 806
Minoritetsintresse –735 – – –315 –315 – –1 050
Periodens resultat –83 008 – – –848 –848 – –83 856
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proformaredovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2010

Proformabalansräkning

 30 juni 2010

RusForest 
delårs-

rapport Justeringar för förvärv av LDK-3 och Infa

TSEK IFRS

Not 1: 
Rysk 

gAAp
Not 2: 

IFRS

Not 3: 
Förvärvs-

analys

Totalt 
LDK-3 och 

Infa

Not 4: Juste-
ring för Före-

trädesrätts-
emission Totalt

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
goodwill – – – – – – –
Materiella anläggningstillgångar 661 939 29 373 – 18 145 47 518 – 709 457
Innehav i intressebolag 2 414 – – – – – 2 414
Övriga långfristiga fordringar 8 011 1 407 – – 1 407 – 9 418
Uppskjuten skattefordran 36 586 10 322 – – 10 322 – 46 908
Summa anläggningstillgångar 708 950 41 102 – 18 145 59 247 – 768 197
 
Omsättningstillgångar
Varulager 40 411 50 030 – – 50 030 – 90 441
Kundfordringar och övriga fordringar 64 970 36 318 – – 36 318 – 101 288
Lånefordringar 730 46 – – 46 – 776
Likvida medel 8 301 3 092 – –98 041 –94 949 422 114 335 466
Summa omsättningstillgångar 114 412 89 486 – –98 041 –8 555 422 114 527 971
 
Tillgångar som innehas för försäljning 114 562 – – – – – 114 562
SUMMA TILLGÅNGAR 937 924 130 588 – –79 896 50 692 422 114 1 410 730
 
EGET KAPITAL
Eget kapital och reserver
Aktiekapital 218 408 9 883 – –9 883 – 436 819 655 227
Övrigt kapital 556 687 16 124 – –16 124 – – 556 687
Omräkningsdifferens 65 423 14 – –14 – – 65 423
Balanserat resultat –86 693 10 348 – –10 348 – –10 838 –97 531
periodens resultat –82 273 –848 – –1 152 –2 000 – –84 273

Summa eget kapital hänförligt till  
koncernens aktieägare 671 552 35 521 – –37 522 –2 000 425 981 1 095 533
 
Minoritetsintressen –2 578 – – 4 116 4 116 – 1 538
 
SUMMA EGET KAPITAL 668 974 35 521 – –33 406 2 116 425 981 1 097 071
 
SKULDER
Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder  
och upplåning 14 378 – – – – – 14 378
Skulder till närstående bolag 8 008 – – – – – 8 008
Uppskjuten skatteskuld 52 265 299 – 4 772 5 071 – 57 335
Summa långfristiga skulder 74 650 299 – 4 772 5 071 – 79 721
 
Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder och 
upplåning 83 429 32 018 – –18 101 13 917 – 97 346
Leverantörsskulder och övriga skulder 92 866 62 750 –33 161 29 588 –3 867 118 587
Summa kortfristiga skulder 176 295 94 768 – –51 262 43 506 –3 867 215 933
 

Skulder direkt kopplade till tillgångar  
som innehas för försäljning 18 005 – – – – – 18 005
 
SUMMA SKULDER 268 950 95 067 – –46 490 48 576 –3 867 313 659
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 937 924 130 588 – –79 896 50 692 422 114 1 410 730
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proformaredovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2010

Noter till proformaresultaträkning och 
proformabalansräkning
Not 1: Rysk GAAP1)

Kolumnen avser LDK3, Infa och elimineringar av mellan
havanden dem emellan.

Dotterbolag under konkursförfarande

LDK3 har investeringar i dotterbolagen SplavLes, 
KonoshaLes och Dvinskie Lesopromyshlenniki LLC, 
vilka är under konkursförfarande. För närvarande finns 
inga tillförlitliga estimat för utfallet i sagda konkursför
faranden och huruvida värdet av bolagens tillgångar 
kommer att överskrida värdet av bolagens skulder. 
Dotterbolagen SplavLes, KonoshaLes och Dvinskie 
Lesopromyshlenniki LLC har inte konsoliderats då LDK3 
saknar bestämmande inflytande och som en följd av detta 
har LDK3 belastats med en förlust om 1 610 TSEK.

Not 2: IFRS2)

Omklassificering av icke-avdragsgilla kostnader

Enligt rysk GAAP redovisas ickeavdragsgilla kostnader 
direkt mot eget kapital i stället för i resultaträkningen, 
vilket inte är i enlighet med IFRS.

Växling av utländsk valuta till RUB

LDK3 och Infa har hanterat växling från utländsk valuta 
till RUB som en försäljning av den utländska valutan och 
köp av RUB i resultaträkningen. Detta är inte i enlighet 
med IFRS. 

Not 3: Förvärvsanalys3)

Förvärvsanalysen avser Förvärven av LDK3 och Infa.
Enligt avtal ska RusForest betala säljarna 12 600 TUSD 

(96 041 TSEK beräknat på SEK/USD valutakurs 7,622 per 
30 juni 2010) för förvärven. Den överförda ersättningen 
för aktierna i LDK3 och andelarna i Infa uppgår till 44 779 
TSEK. Verkligt värde på nettotillgångarna uppgår till 
48 895 TSEK och innehav utan bestämmande inflytande 
uppgår till 4 116 TSEK. 

Kostnader i samband med Förvärven av LDK3 och 
Infa beräknas uppgå till cirka 2 000 TSEK. Dessa kostnader 
är inte avdragsgilla enligt svensk skattelagstiftning, varför 
ingen skatteeffekt har beaktats.

Förvärvsanalysen är preliminär.

Not 4: Justering för Företrädesrättsemission

Om RusForest hade genomfört företrädesrättsemissionen 
per 1 januari 2010 skulle kassabehållningen (efter avdrag 
för Förvärven av LDK3 och Infa, transaktionsutgifter i 
samband med förvärven och emissionsutgifter i samband 
med företrädesrättsemissionen) kunna ha deponerats 
på bankkonto i Sverige till en årlig ränta om 1 procent. 
Svensk skattekostnad om 26,3 procent har beräknats på 
ränteintäkten.

Utgift i samband med Företrädesrättsemissionen 
beräknas uppgå till cirka 14 700 TSEK. Utgifterna är i 
huvudsak hänförliga till Sverige där de är skattemässigt 
avdragsgilla, varför en skatteeffekt om 26,3 procent av 
utgifterna har beräknats.

LDK3:s offentliggjorda men oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2010 samt Infas ickeoffentliggjorda och oreviderade delårsrap1) 
port för samma period, ryska registreringsmyndigheten samt ryska skattemyndigheten (www.nalog.ru).
LDK3:s offentliggjorda men oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2010 samt Infas ickeoffentliggjorda och oreviderade delårsrap2) 
port för samma period.
Köpeavtal avseende Förvärven av LDK3 och Infa.3) 
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Till styrelsen i RusForest AB (publ)
Org nr 5566946421

Revisors rapport avseende proformaredovisning
Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 61–64 i RusForest AB (publ):s 
prospekt daterat den 14 oktober 2010.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om och belysa hur 
RusForest AB (publ):s koncernresultaträkning för perioden 1 januari till 30 juni 2010 skulle 
kunna ha påverkats om förvärven av OAO Arkhangelskiy lesopilnoderevoobrabativaushchiy 
kombinat Nº3 (org nr 1022900511809) (LDK3) och OOO Infa, (org nr 1022900533160) (Infa) samt 
förvärvet av de tidigare ägarnas fordringar hos LDK3 hade genomförts och företrädesrättsemis
sionen som erbjudandet i detta prospekt avser hade fulltecknats och genomförts den 1 januari 
2010 samt hur RusForest AB (publ):s koncernbalansräkning den 30 juni 2010 skulle kunna ha 
påverkats om förvärven av LDK3 och Infa hade genomförts och företrädesrättsemissionen hade 
fulltecknats och genomförts den 30 juni 2010. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i 
enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar 

Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/
EG. Vi har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller 
någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som 
använts i sammanställningen av proformaredovisningen.

Utfört arbete 

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med Fars rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. 
Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell infor
mation, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med 
källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredo
visningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt 
nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att proformaredovis
ningen har sammanställts enligt de grunder som anges på sidorna 61–62 och att dessa grunder 
överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande 

Vi anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som 
anges på sidorna 61–62 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper 
som  tillämpas av bolaget.

Stockholm den 14 oktober 2010

KPMG AB

Carl Lindgren
Auktoriserad revisor

Revisorsrapport avseende proformaredovisning 
för perioden 1 januari – 30 juni 2010
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Allmän information avseende RusForest-aktien
Aktierna i RusForest har emitterats i enlighet med svensk 
rätt och ägarnas, inklusive minoritetens, rättigheter för
knippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med 
de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). 
Vid bolagsstämma medför varje aktie en röst. Varje 
röst berättigad aktieägare får rösta för sitt fulla antal 
aktier utan begränsning. Varje aktie medför lika rätt till 
utdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. 
Aktierna är inte föremål för några begränsningar i rätten 
att överlåta dem. Vid nyemission har befintliga aktieägare 
företrädesrätt till nyemitterade aktier i enlighet med och 
med endast de undantag som följer av aktiebolagslagen. 
I bolagsordningen finns det en bestämmelse avseende 
likvidation av bolaget och beträffande ändringar av vissa 
bestämmelser i bolagsordningen. På den årsstämma som 
hålls 2013 skall prövas huruvida bolaget skall träda i 

likvidation eller om bolaget skall fortsätta sin verksamhet. 
För det fall sådan årsstämma beslutar att bolaget skall 
fortsätta sin verksamhet, skall nämnda bestämmelse upp
höra att gälla. Ett beslut om ändringar av 3 §, 13 § eller 14 § 
i bolagsordningen är inte giltigt med mindre det biträtts 
av nio tiondelar (9/10) av rösterna, företrädande nio tion
delar (9/10) av samtliga aktier i bolaget. För en fullständig 
beskrivning av dessa bestämmelser, se vidare avsnittet 
”Bolagsordning”.

RusForest aktie (ISINkod SE0001732728) handlas på 
First North (kortnamn RUSF). Aktien började handlas 
den 7 augusti 2006 på First North. Diagrammet nedan 
visar kursutvecklingen för RusForestaktien för perioden 
28 augusti 2006 – 23 september 2010. Emissionskursen 
vid nyemission i samband med Bolagets upptagande till 
handel på First North var 50 kronor per aktie. Följande 
diagram visar aktiekursens utveckling:

Aktien och ägarförhållanden
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Aktiekapital
Bolagets kapital är uttryckt i svenska kronor och fördelas 
på de av bolaget utgivna aktierna med ett kvotvärde som 
också uttrycks i svenska kronor. Aktiekapitalet i RusForest 
uppgår per datumet för detta prospekt till 218 408 400 
kronor fördelat på 21 840 840 aktier. Följaktligen är aktiens 
kvotvärde 10 kronor. Efter förevarande nyemission 
kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 655 225 200 
kronor fördelat på högst 65 522 520 aktier. Bolagets 
bolagsordning förskriver ett tillåtet aktiekapital på högst 
800 000 000 kronor, motsvarande högst 80 000 000 aktier.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av 
Euroclear med adress: Euroclear Sweden AB, Box 7822, 
SE103 97 Stockholm, Sverige.

Nyemission
Styrelsen föreslog vid styrelsemötet den 21 september 
2010 att föreslå extra bolagsstämma den 8 oktober 2010 
att besluta om att emittera nya aktier med företrädesrätt 
för aktieägarna. En (1) befintlig aktie i RusForest medför 
rätt för innehavaren att teckna två (2) nya aktier i Bolaget. 
Teckningskursen är 10 kronor per aktie.
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Aktien och ägarförhållanden

Aktieägare
Per den 30 september 2010 var antalet aktieägare i 
RusForest sammanlagt cirka 1 400 stycken. Tabellen nedan 
anger de tio största ägarna per den 30 september 2010.

Ägare Antal aktier
Andel av aktier  

och röster, %

Vostok Nafta 9 388 403 43,0%

Alecta pensionsförsäkring 1 500 000 6,9%

Staffan Rasjö 1 308 778 6,0%

Fonden Zenit 913 000 4,2%

SEB Östeuropafond 532 400 2,4%

SEB private Bank S.A. 492 052 2,3%

Aleksandr Williams 471 768 2,2%

Avanza pension 420 112 1,9%

EFg private Bank S.A. 420 000 1,9%

Handelsbankens Nordiska 340 450 1,6%

Övriga 6 053 877 27,7%

Totalt 21 840 840 100,0%

Tecknings- och personaloptioner
Personaloptionsprogram 2010/2015

Årsstämman den 20 maj 2010 fattade beslut om antagande 
av ett personaloptionsprogram till verkställande direk
tören och övriga ledande befattningshavare med rätt att 
förvärva högst sammanlagt 1 200 000 aktier i RusForest. 
Varje personaloption skall kunna utnyttjas för förvärv av 
en aktie i bolaget mot betalning av ett lösenbelopp mot
svarande (a) 27,60 kronor för personaloptioner avseende 
Serie 1, (b) 29,90 kronor för personaloptioner avseende 
Serie 2 eller (c) 34,50 kronor för personaloptioner avseende 

Serie 3. Lösenpriset och antalet aktier som varje perso
naloption berättigar till köp av skall omräknas i händelse 
av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i 
enlighet med marknadspraxis. Tilldelning kan ske till och 
med fram till årsstämman 2015. Den 26 juli 2010 tillde
lade styrelsen 300 000 personaloptioner till verkställande 
direktör Martin Hermansson. Ingen anställd garanteras 
tilldelning av personaloptioner utan detta beslutas av 
styrelsen med utgångspunkt i vissa prestationsbaserade 
variabler.

Rätten att förvärva nya aktier enligt personaloptio
nerna skall för respektive innehavare, intjänas med 1/5 
av hela antalet tilldelade personaloptioner inom respek
tive serie från och med det datum som infaller ett år efter 
datumet för ursprunglig tilldelning (”årsdatum”) och med 
ytterligare 1/5 vid vart och ett av de fyra därpå följande 
årsdatumen, allt under förutsättning att vederbörande 
vid respektive ovan angiven tidpunkt fortfarande är 
anställd i Koncernen. Personaloptioner inom respektive 
serie som har intjänats kan utnyttjas för teckning av aktier 
under perioden 1 juni 2015 till och med 1 december 2015. 
För personaloptioner som kan utnyttjas enligt ovan skall 
lösenperioden vid anställningens upphörande istället vara 
tre (3) månader räknat från uppsägningen varefter samt
liga optioner skall förfalla. Vid intjäning skall också bland 
annat den anställdes prestation, ställning inom och insats 
för RusForest beaktas.

För att säkerställa att RusForest kan fullgöra sina 
åtaganden gentemot personaloptionsinnehavare, inklu
sive att erlägga på förmånen belöpande kostnader för 
sociala avgifter (arbetsgivaravgifter), vid utnyttjande 
av personaloptioner beslutade årsstämman även att till 

Aktiekapitalets utveckling
Följande tabell redovisar förändringarna i RusForest aktiekapital sedan Bolagets bildande till och med den föreliggande 
nyemissionen.

År Transaktion
Förändring av 
antalet aktier

Förändring av aktie-
kapitalet i kronor

Totalt  
antal aktier

Totalt aktie - 
kapital i kronor Kvotvärde

2005 Bolagets bildande 1 000 100 000 1 000 100 000 100

2006 Aktieuppdelning 9 000 – 10 000 100 000 10

2006 Nyemission 40 000 400 000 50 000 500 000 10

2006 Nyemission 8 818 800 88 188 000 8 868 800 88 688 000 10

2007 Nyemission 4 434 400 44 344 000 13 303 200 133 032 000 10

2009 Apportemission 8 537 640 85 376 400 21 840 840 218 408 400 10

2010 Nyemission 43 681 680 436 816 800 65 522 520 655 225 200 10

Bemyndiganden
Extra bolagsstämman den 8 oktober 2010 beslöt att 
bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa års
stämma 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 skall endast kunna fattas med 
bestämmelse om att nya aktier skall betalas med apport
egendom. Bakgrunden till bemyndigandet är att möjlig
göra förvärv av aktier i bolag inom den koncern vari NTG 
ingår.
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det helägda dotterbolaget RusForest Ltd emittera högst 
1 254 000 teckningsoptioner. Av dessa teckningsoptioner 
avses högst 54 000 teckningsoptioner användas för att 
finansiera de på förmånen belöpande kostnader, inklusive 
eventuella sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) vid utnytt
jande av personaloptioner.

Teckningsoptioner Taiga Capital Limited

Extra bolagsstämma den 25 maj 2009 beslutade om 
emission av 1 987 834 teckningsoptioner till Taiga Capital 
Limited. Teckningsperioden löper från den 1 juli 2009 till 
den 1 januari 2012 och lösenpriset är 63 kronor per aktie.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets 
aktiekapital komma att ökas med högst 19 878 340 kronor.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrä
desrätt var att emissionen utgjorde ett led i omstrukture
ringen av Bolagets verksamhet och att de emitterade teck
ningsoptionerna skulle användas som vederlag till Taiga 
Capital Limited i samband med slutregleringen av mel
lanhavandena mellan Taiga Capital Limited och Varyag 
Capital (Cyprus) Limited.

Aktieägaravtal
Såvitt Styrelsen känner till existerar inga aktieägaravtal 
eller liknande överenskommelser mellan större aktieägare 
i RusForest i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över 
bolaget. Styrelsen känner inte heller till några aktieägar
avtal eller liknande överenskommelser som kan leda till 
att kontrollen över bolaget förändras.

Obligationslån
I februari 2010 placerade RusForest ett obligationslån 
om 50 miljoner kronor, i syfte att möjliggöra ytterligare 
expansion av verksamheten. Löptiden på lånet uppgår 
till 12 månader och löper med fast ränta om 15,00 procent. 
Lånet kan förtidsinlösas av RusForest efter 6 månader. 
Öhman har placerat obligationslånet.

Bryggfinansiering
Vostok Nafta har lämnat två partiella förskott på sitt del
tagande i Företrädesrättsemissionen i syfte att RusForest 
omgående skall kunna fortsätta arbetet med nyckelprojekt 
och täcka rörelsekapitalbehov. Förskotten har lämnats 
i form av två kortfristiga lån (utan ställd säkerhet) om 
41,9 miljoner kronor (6 miljoner USD)1) vardera och löper 
fram till den 30 november 2010 med en fast årlig ränta om 
15 procent. Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för 
tecknade aktier i Företrädesrättsemissionen genom kvitt
ning av dessa kortfristiga lån.2)

Utdelningspolicy
Utdelning till aktieägare är beroende av RusForests 
resultat, finansiella ställning och investeringsbehov. Med 
tanke på RusForests nuvarande investeringar och fram
tida tillväxt, utöver Bolagets likviditet och finansiella ställ
ning i allmänhet, beräknas ingen utdelning att ske inom 
en överskådlig framtid. RusForest planerar för närvarande 
att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen 
och tillväxten i bolaget.

Utdelningar kan komma att ske i form av aktieutdel
ning, inlösen eller återköp av aktier. Utdelning utbetalas 
via Euroclear efter beslut av bolagsstämman. Efter en 
preskriptionstid för utdelningar på tio år återgår rätten till 
utdelningen till bolaget. Det föreligger inga restriktioner 
för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear 
på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För 
aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande 
i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt, se 
”Skattefrågor i Sverige”.

 

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 2) 1 536 700 kronor (220 000 USD).
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Styrelse
Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvalt
ningen av Bolagets angelägenheter och skall fortlöpande 
bedöma RusForests ekonomiska situation. Arbetet leds 
av Styrelsens ordförande. RusForests styrelse består för 

närvarande av sex ledamöter, inklusive styrelseordfö
rande, valda av bolagsstämman. Uppdraget för samtliga 
ledamöter fastställs av årsstämman och gäller till slutet av 
nästa årsstämma. 

Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer

Namn Födelseår Vald/Utsedd första gången Befattning

Sven Hirdman 1939 2006 Ledamot och ordförande

Franz Bergstrand 1946 2008 Ledamot

per Brilioth 1969 2009 Ledamot

Torbjörn gunnarsson 1959 2006 Ledamot

Johan Unger 1961 2006 Ledamot

Jerker Karlsson 1944 2010 Ledamot

SVEN HIRDMAN

Styrelseordförande sedan 2006. 
Sven Hirdman är ambassadör och 
har tjänstgjort inom den svenska 
utrikesförvaltningen under åren 
1963–2004. De sista tio åren  mellan 
1994–2004 var Sven Hirdman 
Sveriges ambassadör i Moskva, 
med sidoackreditering i flera andra 

OSSländer. Sven Hirdman är utbildad slavist med en pol.
mag. och fil.kand. från Uppsala universitet, och har dess
utom gjort militärtjänst vid Arméns Tolkskola i Uppsala.

Bland Sven Hirdmans många tidigare befatt
ningar märks: biträdande direktör SIPRI 1969–1972; 
ambassadråd i Peking 1972–1976; statssekreterare 
Försvarsdepartementet 1979–1982; ambassadör Tel Aviv 
1983–1987; krigsmaterielinspektör 1987–1994.

Sven Hirdman är oberoende i förhållande till 
RusForest, dess ledning och största aktieägare. 
Aktieinnehav i RusForest: Sven Hirdman ägde 3 000 aktier 
i RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: För närvarande arbetar 
Sven Hirdman som företagskonsult och föredragshållare 
med inriktning på Ryssland och internationell politik, 
samt som introduktör för främmande sändebud vid 
Utrikesdepartementet.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Ordförande i 
Transparency International Sverige 2008–2010.

FRANZ BERGSTRAND

Styrelseledamot sedan 2008. Franz 
Bergstrand är utbildad till skogs
mästare och har 35 års erfarenhet 
från skogs och träindustrin, både 
nationellt och internationellt.

Franz Bergstrand är oberoende i 
förhållande till RusForest, dess led
ning och största aktieägare.

Aktieinnehav i RusForest: Franz Bergstrand ägde 3 000 
aktier i RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Franz Bergstrand är sty
relseordförande för Handelskammaren Mittsverige AB, 
Sporthaus Moxter AB, Robera AB, Swedish Timber Group 
AB, Wood Support AB, KåEss Knut Bygg AB samt sty
relseledamot i Clean Tech East AB (publ), Mid Sweden 
Science Park AB och Svensk/Thailändska Handels kam
maren. Franz Bergstrand är även en medlem i marknads
rådet, med fokus på skogsbruk och skogsindustri, för 
Swedbank Sverige.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Franz Bergstrand 
var tidigare styrelseordförande i Biathlon Event AB 
samt styrelseledamot i Jämtlamell Maskin AB, Procilva 
Skogscertifiering AB, Jordbrukskredit AB, Swedbank Skog 
och Lantbruk AB, Såtab AB, VMF Nord Ekonomisk fören
ing och Sågab Ekonomisk förening. Franz Bergstrand var 
även tidigare verkställande direktör och styrelseledamot 
i Backe Trä AB, Träinnova AB, Jämtlamell AB, Jämtlamell 
Industri AB samt verkställande direktör i Jämtlamell 
Skog AB. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

PER BRILIOTH

Ledamot i styrelsen sedan 2009. 
Per Brilioth är utbildad civileko
nom från Stockholms universitet 
och har en Master of Finance från 
London Business School. Sedan år 
2001 är Per Brilioth verkställande 
direktör och styrelseledamot för 
Vostok Nafta Investment Ltd och 

har arbetat nära den ryska aktiemarknaden i många år.
Per Brilioth är inte oberoende till RusForest, dess 

ledning och största aktieägare på grund av sitt uppdrag 
som verkställande direktör och styrelseledamot för en av 
RusForests större aktieägare Vostok Nafta Investment Ltd.
Aktieinnehav i RusForest: Per Brilioth ägde 20 000 aktier i 
RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Per Brilioth är styrelse
ordförande i Black Earth Farming Ltd, Vostok Nafta 
Sverige AB och Clean Tech East Holding AB. Per Brilioth 
är även styrelseledamot i Vostok Gas Ltd, Vosvik AB, 
Kontakt East Holding AB, Avito Holding AB, OAO 
ResursInvest samt X5 Group AB.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Per Brilioth var 
tidigare styrelseledamot i Port Capital AB, H Bukowskis 
Konsthandel, Bukowski Strandvägen Auktioner Aktie
bolag, Bukowski Real Estate AB, Bukowski Auktioner 
Aktie bolag, Bukowski Holding AB, Väring Capital AB 
samt Custos AB. 

TORBJÖRN GUNNARSSON

Ledamot i styrelsen sedan 
2006. Torbjörn Gunnarson är 
utbildad civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm, 
och var verkställande direktör för 
Varyag Resources AB mellan 2006 
och 2009. Mellan åren 1996–2006 
var Torbjörn Gunnarsson anställd 

på Hagströmer & Qviberg AB där han var ansvarig 
för institutionellt mäkleri och analys, Equity Capital 
Market, Corporate Finance och har dessutom ingått i 
ledningsgruppen för affärsområdet Investment Banking. 
Dessförinnan arbetade han inom ABB Financial Services, 
framförallt med Aros Fondkommission, som analytiker, 
ansvarig för optionshandel och Corporate Finance. 

Torbjörn Gunnarsson är oberoende i förhållande till 
RusForest, dess ledning och största aktieägare. 
Aktieinnehav i RusForest: Torbjörn Gunnarsson ägde 20 000 
aktier i RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Styrelseordförande i 
Mio Möbler AB och Panare AB. Torbjörn Gunnarsson är 
styrelse ledamot i ett flertal dotterbolag i Miokoncernen, 
Gunnar Gunnarsson Fastighets AB samt Södra Hotellet AB.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Torbjörn 
Gunnarsson har tidigare varit styrelseledamot i Varyag 
Capital Cyprus Limited.

JERKER KARLSSON 

Ledamot i styrelsen sedan 2010. 
Jerker Karlsson är civiljägmästare 
och har mer än 40 års erfarenhet 
från skogsindustrin. Från år 1970 
och fram till sin pension 2009 var 
Jerker Karlsson anställd inom SCA, 
bland annat som verkställande 
direktör för SCA Skog ( mellan 

1989 och 2008), vice verkställande direktör för SCA 
Forest Products (2000–2009) och som ordförande i SCA 
Transforest (2000–2009).

Jerker Karlsson är oberoende i förhållande till 
RusForest, dess ledning och största aktieägare. 
Aktieinnehav i RusForest: Jerker Karlsson ägde inga aktier i 
RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Jerker Karlsson har inga 
pågående uppdrag utöver styrelseledamot i RusForest AB.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Jerker Karlsson 
har tidigare varit styrelseordförande, styrelseledamot 
samt verkställande direktör i följande bolag: Åbordsön 
AB, Rund viksverken AB, SCA:s Timmerförvaltning AB, 
Svanö AB, Scaninge Skog AB. Han har även varit styrel
seordförande och styrelseledamot i SCA BioNorr AB och 
SCA Transforest AB samt styrelseledamot och verkstäl
lande direktör i SCA Skog AB, Scaninge Holding AB och 
SCA Forest Products AB (vice verkställande direktör). 
Jerker Karlsson har dessutom varit ordinarie ledamot eller 
suppleant i styrelsen i SCA Timber AB, Arbio AB, SCA 
Graphic Sundsvall AB, Inlandsbanan (IBAB) AB och Foran 
Sverige AB. Jerker Karlsson var dessutom extern firma
tecknare i SCA AB.

JOHAN UNGER

Ledamot i styrelsen sedan 2006. 
Johan Unger är utbildad civileko
nom från Uppsala universitet. 
Mellan 1990–2005 var han anställd 
på Hagströmer & Qviberg AB, där 
han framförallt arbetade med 
 Corporate Finance och var en del 
av ledningsgruppen för Investment 

Banking divisionen. Mellan 1996 och 2005 var han chef för 
Corporate Financeverksamheten. Mellan 1985 och 1989 
arbetade Johan Unger som revisor på Arthur Andersen 
& Co.

Johan Unger är oberoende i förhållande till RusForest, 
dess ledning och största aktieägare.
Aktieinnehav i RusForest: Johan Unger ägde genom kapital
försäkring 42 050 aktier i RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Johan Unger är styrel
seledamot i BioPhausia AB, ALM Equity AB, DGC One 
AB, Klövergärdet AB och Johan Unger AB. Han är även 
bolagsman i Handelsbolaget Birger Jarlsgatan 8.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Johan Unger var 
tidigare styrelseledamot i DGC Products AB, DGC Access 
AB, DGC Solutions AB och DGC Communications AB. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

MARTIN HERMANSSON

Verkställande direktör sedan 
2010. Martin Hermansson har en 
kandidatexamen från London 
School of Economics och har en 
industribakgrund i Ryssland. 
Familjen Hermansson kontrollerar 
närmare 1 500 hektar skogsmark 
i södra Sverige, och skogsbruket 

har varit en stor del av familjens verksamhet sedan 1800
talet. Martin Hermansson har arbetat i Ryssland under 
de senaste fem åren, och är grundaren av Nord Timber 
Group. Innan han etablerade Nord Timber Group, star
tade Martin Hermansson ett eget konsultbolag inom 
skogsindustrin där han var aktiv som VD mellan 2006 och 
2008.

Sedan början av 2008 har Martin Hermansson utvecklat 
Nord Timber Group (där han för närvarande är icke
anställd styrelseledamot) till ett framgångsrikt skogs
bolag med närvaro i Archangelskregionen i nordvästra 
Ryssland.
Aktieinnehav i RusForest: Martin Hermansson ägde 300 000 
personaloptioner i RusForest och tillsammans med närstå
ende 35 300 aktier i RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Martin Hermansson är 
icke arbetande styrelseledamot i NTG.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Martin Hermans
son har tidigare varit VD och grundare i Gungner 
Industries Ltd samt VD och grundare av NTG. Martin 
Hermansson har också varit styrelseledamot i NTG. Han 
har även varit styrelseledamot i Lillevrå Såg AB.

ANDERS F. BÖRJESSON

Vice verkställande direktör sedan 
2010. Anders Börjesson har lång 
erfarenhet av svensk och rysk 
affärsrätt efter att ha varit anställd 
inom Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå mellan 2000 och 
2008, bland annat som ansvarig för 
gruppen för företagsöverlåtelser 

och bolagsrätt i Moskva mellan 2006 och 2008. Anders 
Börjesson har en juris kandidatexamen från Stockholms 
universitet och en LL.M. från NYU School of Law samt 
har avlagt New York bar exam. Sedan april 2008 är Anders 
Börjesson anställd som bolagsjurist inom Vostok Nafta 
Investment Ltdkoncernen. Anders Börjeson är inte obero
ende i förhållande till RusForest, dess ledning eller största 
aktieägare eftersom han sedan april 2010 är anställd som 
vice verkställande direktör i RusForest. Han är dessutom 
legal counsel i en av bolagets större aktieägare, Vostok 
Nafta Investment Ltd.
Aktieinnehav i RusForest: Anders Börjesson ägde inga aktier 
i RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Anders Börjesson är 
legal counsel i Vostok Nafta Investment Ltd samt styrelse
ledamot i Vostok Nafta Sverige AB, Vosvik AB och OAO 
Resurs Invest.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Anders Börjesson 
har inga avslutade uppdrag.

Ledning
RusForest ledning består av verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen. RusForests led
ning har det övergripande ansvaret för RusForests löpande verksamhet, likviditetsförvaltning, ekonomi styrning, resul
tatuppföljning och informationsfrågor. I viss utsträckning köps vissa stödtjänster från externa leverantörer. 

RusForest ledning består av följande personer:1)

Namn Födelseår Vald/Utsedd första gången Befattning

Martin Hermansson 1982 2010 Verkställande direktör

Anders F. Börjesson 1971 2010 Vice verkställande direktör

Vitaly Zhukov 1976 2008 Ekonomichef

Aleksandr Williams var verkställande direktör i RusForest fram till juni 2010 och satt därefter kvar i RusForests styrelse fram till slutet av augusti då han 1) 
avgick på egen begäran.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

VITALy ZHUKOV

Ekonomichef sedan 2009. Vitaly 
Zhukov har en ekonomexamen 
från St. Petersburg State Institute 
of Fine Mechanics and Optics 
och är certifierad revisor vid St. 
Petersburg State University. Innan 
Vitaly Zhukov började arbeta 
för RusForest arbetade han för 

PricewaterhouseCoopers Russia mellan 2000 och 2005 och 
därefter som ekonomichef för SmartGames International 
Ltd mellan 2005 och 2008. 

Vitaly Zhukov har stor erfarenhet av rysk redovisning, 
US GAAP revision och IFRS redovisning och är ACCA 
kvalificerad.
Aktieinnehav i RusForest: Vitaly Zhukov ägde inga aktier i 
RusForest per den 12 oktober 2010.
Pågående uppdrag september 2010: Vitaly Zhukov har inga 
pågående uppdrag utöver ekonomichef i RusForest AB.
Avslutade uppdrag sedan september 2005: Vitaly Zhukov har 
tidigare varit marknadschef i Smart Games International 
och Unicum Gaming Ltd. Han har även varit direktör i 
Unicum CIS LLC samt Eelex SP LLC.

Adressen till ledande befattningshavare för RusForest 
är c/o RusForest AB (publ), Hovslagargatan 5, 
111 48 Stockholm, Sverige.

Revisor
På årsstämman 2010 valdes revisionsbyrån KPMG AB 
till Bolagets revisor för de kommande fyra åren. 
Huvud ansvarig revisor är den auktoriserade revisorn 
Carl Lindgren, KPMG AB (adress: KPMG AB, Box 16106, 
103 23 STOCKHOLM). Carl Lindgren är medlem av 
FAR SRS. 

Tidigare revisorer

Bolagets tidigare revisorer var Ernst & Young AB med 
auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudan
svarig revisor. Mikael Ikonen är auktoriserad revisor och 
medlem av Far. Ernst & Young AB har adress: Box 7850, 
Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm.

Under 2010 genomförde RusForest en upphandling av 
revisorstjänster och valde på grundval av denna att anlita 
KPMG AB som Bolagets revisorer. 

Övrig information om styrelsen och ledande 
befattningshavare
Ingen av styrelseledamöterna eller någon av de ledande 
befattningshavarna har någon familjerelation med någon 
annan styrelseledamot eller annan ledande befattningsha
vare. Under de senaste fem åren har ingen av styrelsele
damöterna eller någon av de ledande befattningshavarna 
varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller 
likvidation i egenskap av styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare. Ingen av styrelseledamöterna eller 
någon av de ledande befattningshavarna har under de 
senaste fem åren dömts för något bedrägerirelaterat 
brott de senaste fem åren eller varit utsatt för officiella 
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lag
stiftande myndigheter (inkluderande därför avsedd 
yrkeskår) och ingen av dessa personer har av domstol för
bjudits att agera som ledamot i ett bolags styrelse, ledning 
eller tillsynsorgan eller på annat sätt idka näringsverk
samhet de senaste fem åren. Ingen av styrelseledamöterna 
eller ledande befattningshavare har något privat intresse 
som står i konflikt med RusForests intressen. De flesta sty
relseledamöter och ledande befattningshavare kan ha eko
nomiska intressen i Bolaget genom sitt nuvarande innehav 
av aktier samt den ersättning som betalas ut från Bolaget.
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för RusForest AB (org nr 5566946421)
Antagen på extra bolagsstämma den 24 juni 2010.

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

Aktiekapital skall vara lägst tvåhundra miljoner 
(200.000.000) kronor och högst åttahundra miljoner 
(800.000.000) kronor.

5 § Aktier

Antalet aktier skall vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) 
och högst åttio miljoner (80.000.000).

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan
siella instrument. 

7 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari  –  
31 december.

8 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) leda
möter, 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. Till 
revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall 
utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där 
en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
två veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 
i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags
stämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan 

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget 
senast klockan 16.00 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 
stämman.

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 dagordning;
 4. Val av en eller två protokolljusterare;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen 

sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsbe

rättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovis
ningen och koncernrevisionsberättelsen;

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt, i förekommande fall, koncern
resultaträkningen 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 sty
relsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer 
och revisorssuppleanter;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekom
mande fall, revisorerna;

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesupp
leanter samt, i förekommande fall, revisorer och even
tuella 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 i likvidation eller om bolaget skall 
fortsätta sin verksamhet. Beslutar sådan årsstämma att 
bolaget skall fortsätta sin verksamhet upphör denna para
graf 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.

Bolagsordning
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Bolagsstyrning
RusForest är ett svenskt publikt aktiebolag. RusForest 
uppfyller tillämpliga regler för bolagsstyrning och styr
ningen av RusForest sker via bolagsstämman, Bolagets 
styrelse, Bolagets verkställande direktör samt ledande 
befattningshavare i enlighet med bland annat aktiebo
lagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där 
aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta i cen
trala frågor, såsom fastställande av resultat och balans
räkningar, disposition av Bolagets resultat, ansvarsfrihet 
för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val 
av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och 
revisorer.

Styrelsen

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvalt
ningen av Bolagets angelägenheter och skall fortlöpande 
bedöma RusForests ekonomiska situation. Arbetet leds 
av styrelsens ordförande som utses vid årsstämman. 
Styrelsen i RusForest skall bestå av lägst tre och högst sju 
ledamöter och högst två suppleanter. Styrelseledamöterna 
utses för tiden fram till nästkommande årsstämma. 

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) kompletterar 
bestämmelserna i aktiebolagslagen samt den relativt 
omfattande självreglering som existerar avseende bolags
styrning. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, 
vilket innebär att ett företag som tillämpar Koden kan 
avvika från dess bestämmelser under förutsättning att 
varje avvikelse kan förklaras på ett tillfredsställande sätt. 
Koden är tillämplig för alla svenska bolag vars aktier är 
upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller 
någon annan reglerad marknad. 

Eftersom RusForests aktier är upptagna till handel på 
First North, som inte är en reglerad marknad, har Bolaget 
inte någon skyldighet att tillämpa Koden. Bolaget har 
istället valt att framgent i årsredovisningen redovisa delar 
av vad Koden kräver, i syfte att ge aktieägarna en god bild 
av Bolagets styrning och kontroll.

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

Styrelseutskott
Revisionsutskott

Vid årsstämman den 20 maj 2010 beslutades att revisions
utskottet skall utgöras av Sven Hirdman (ordförande), 
Johan Unger och Per Brilioth. 

Ersättningsutskott

Styrelsen anser inte att någon ersättningskommitté 
behöver tillsättas, eftersom styrelsens storlek och det ringa 
antalet anställda i RusForest medger att hela styrelsen kan 
fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Styrelseledamot 
som samtidigt ingår i bolagsledningen kommer inte att 
delta i arbetet med sådana frågor.

Operativt utskott

Vid årsstämman den 20 maj 2010 beslutades att det ope
rativa utskottet skall utgöras av Franz Bergstrand (ordfö
rande) och Jerker Karlsson.

Valberedning

Valberedningens huvuduppgifter består bland annat i att 
till bolagsstämman bereda och lämna förslag angående 
val av styrelseordförande samt av övriga ledamöter till 
styrelsen, styrelsearvode samt eventuell ersättning för 
utskottsarbete, val av revisor och revisorssuppleant (i före
kommande fall) samt bestämmande av arvode till dessa, 
samt beslut om principer för utseende av valberedning 
(i förekommande fall). 

Principerna för utseende av valberedning beslutades 
på extra bolagsstämma den 5 augusti 2009, och har i 
huvudsak följande innehåll. Valberedningens ledamöter 
utses genom att styrelsens ordförande årligen efter tredje 
kvartalets utgång sammankallar de tre största aktieägarna 
i Bolaget, vilka äger utse en ledamot till valberedningen 
var. Ledamot i valberedningen bör inte samtidigt vara 
ledamot i styrelsen. De tre ledamöter som är valda av de 
största aktieägarna får utse styrelsens ordförande att ingå 
i valberedningen. Valberedningens ledamöter har inte rätt 
till arvode.

Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till 
valberedningens första sammanträde. En ägarrepresen
tant bör utses till ordförande i valberedningen. I samband 
med Bolagets rapport för det tredje kvartalet skall valbe
redningens sammansättning tillkännages.

Principerna kring utseende av valberedning som 
beskrivits ovan gäller till dess att bolagsstämma beslutar 
om ändring. Valberedningen ansvarar för att inför års
stämma ta ställning till om den anser det nödvändigt att 
föreslå ändring av dessa principer, och i sådant fall till års
stämman lämna förslag om ändring.

Valberedningen 2010 består av Anders Börjesson, 
Vostok Nafta AB, ordförande; Per Josefsson, Fonden Zenit; 
Viking Kjellström, SEB; samt RusForests styrelseordfö
rande Sven Hirdman.

Ägar- och bolagsstyrning
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Ägar- och bolagsstyrning

Ersättning till styrelsen och verkställande direktören

Vid årsstämman den 20 maj 2010 fastställdes styrelsearv
odet till 150 000 kronor för ledamöter som inte är anställda 
i bolaget och 300 000 kronor för styrelsens ordförande. 
Därutöver utgår arvode till utskottsordförande med 
100 000 kronor och övriga utskottsmedlemmar med 75 000 
kronor. Ersättning till verkställande direktören utgår i 
form av lön, pension och övriga förmåner. Verkställande 
direktören är berättigad till fast månadslön om 118 745 
kronor (17 000 USD)1). Uppsägningstiden från RusForest 
är 12 månader och från verkställande direktörens sida 
6 månader. Pensionsåldern för verkställande direktören 
är 60 år. Om Bolaget säger upp anställningen har verkstäl
lande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 
6 månadslöner, dock att avräkning ska ske för sådan 
ersättning som verkställande direktören erhåller från 
annan anställning under denna period. 

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
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Bolagsbildning och associationsform
RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer 5566946421 och säte i Stockholm, Sverige. 
Bolaget bildades enligt svensk rätt den 7 december 2005 och registrerades vid Bolagsverket den 9 maj 2006.1) Bolagets 
juridiska form regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt. 
Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma 
som hölls den 24 juni 2010. Verksamhetsföremålet framgår av den tredje paragrafen i bolagsordningen.

Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i Koncernen. 

Legal information och kompletterande 
upplysningar

Bolaget stiftades av Lagrummet AB1) .

OOO
RusForest
Ust-Ilimsk
(RU) 90%

OOO
UI ZSI 

(RU) 98%

OOO
PIK-2005
(RU) 90%

OOO
TubaLes2)

(RU) 100%

OAO
Tublesprom
(RU) 100%

OOO
Granit
Plus

(RU) 25%

OOO
Kamini
Karyer

(RU) 100%

OOO
Ramruchei
(RU) 100%

OOO
Belomorsky

Granit
(RU) 100%

OOO
Belcam

(RU) 100%

OOO GK
Nerud (RU)

OOO Gornaya
Companya
(RU) 25%

OOO
Vanavarales

(RU) 51%

OOO
Taiga 2003
(RU) 60%

OOO
Kodinskoye
(RU) 100%

OOO
Property

(RU) 100%

OOO
PIK-Angara
(RU) 25%

OOO
RusForest

Magistralny
(RU) 100%

RusForest AB (SE)
50% RusForest AB
50% Varyag Capital

100% Varyag Capital

Varyag Finance 
GmbH (CH)

Varyag Capital Ltd (CY)

OOO Belomorsky Karier (RU)

Russian Gravel Co Ltd (CY)

RusForest Ltd (Bermuda)

RusForest (Cyprus) Limited (CY)

OOO
Boguchansky

LPK (RU) 100%

OOO
RusForest
Angara

(RU) 100%

OOO
RusForest

Management
(RU) 100%

OOO
Lesprom

(RU) 100%

OOO
Bamlesstroy
(RU) 100%

OOO
TH RusForest
(RU) 100%

OOO
Filial#2
PIK-89

(RU) 50%

OAO LDK-31)

(RU) 86%

OAO Infa-31)

(RU) 100%

100%

99,9%

100%

93%

100%

1 aktie

100% – 2 aktier

50%

50%

Förvärvet av LDK-3 och Infa förutsätter godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet.1) 

I samband med att all sågverksdrift stoppats vid Tuba-Les har tillgångar sålts till andra bolag inom Koncernen och Tuba-Les har ansökt om företagsrekonstruktion, vilken 2) 

senare har godkänts.
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Väsentliga avtal 
Förvärvsavtal

RusForest har på senare tid förvärvat andelar i ett 
antal ryska bolag i syfte att få kontroll över mer skog. 
Koncernen har också förvärvat minoritetsposter i 
ett antal bolag som redan tidigare kontrollerats av 
RusForest. RusForest har även bildat två nya ryska bolag, 
RusForest Trading och RusForest Management. RusForest 
Magistralny etablerades genom en avknoppning från 
Nebelsky LPH. I samband med en omorganisation i 
RusForest förvärvade RusForest AB i juni 2009 bland 
annat 50 procent av aktierna i RusForest Ltd (Bermuda) 
genom apport.

RusForests styrelse har under hösten 2010 beslutat om 
förvärv av 86 procent av LDK3 samt 100 procent av Infa, 
en sågverksanläggning belägen i staden Archangelsk, 
i nordvästra Ryssland, samt ett hyvleri lokaliserat vid 
samma anläggning.

Förvärvet av LDK3 och Infa förutsätter godkännande 
av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna 
erhållas före årsskiftet. Förvärvet av 86 procent av LDK3 
innebär att RusForest får budplikt avseende resterande 
aktier från kvarvarande minoritetsägare.

Förvärvsavtalet avseende LDK3 och Infa innehåller ett 
begränsat antal garantier lämnade av säljarna och garan
tiansvaret är enligt avtalet även begränsat till en mindre 
del av köpeskillingen. För närvarande är det bokförda 
värdet av LDK3:s tillgångar med avdrag för befintliga 
skulder negativt vilket innebär att bolaget före utgången 
av 2010 måste vidta åtgärder för att återställa det negativa 
värdet. Att det bokföringsmässiga värdet för närvarande 
är negativt sammanhänger med principerna för värdering 
av bolagets tillgångar och skulder. Styrelsen avser dock att 
vidta åtgärder för att återställa detta värde så snart som 
möjligt efter tillträdet av aktierna i LDK3.

Leverantörsavtal

RusForest ingick under 2009 tre leveransavtal avseende 
oljeprodukter. Två av dessa avtal rör leveranser till 
RusForest UstIllimsk och det tredje leveranser till 
Boguchansky LPK.

RusForest UstIlimsk ingick under 2008 ett elnätsavtal 
med CJSC Bratskie Electricheskie Seti.

Skogstillgångar

Enligt RusForests arrendeavtal avseende skogsmark 
har RusForest rätt att avverka 1 441 100 m3 virke per år. 
Arrendeavtalen har en löptid på minst 20 år. Vissa avtal 
upphör dock först om 44 till 46 år. När gällande avtal löper 
ut har RusForest förtur att ingå nya arrendeavtal för områ
dena utan att genomgå en ny auktionsprocess. 

RusForests sammanlagda arrendeavgifter uppgår 
för 2010 till 51 272 201 RUB (cirka 1 235 177 EUR). Dessa 
avgifter är inte fasta, utan kan såväl ökas som minskas 
genom beslut från den ryska regeringen eller genom ny 

lagstiftning. Avtalsvillkoren i RusForests arrendeavtal 
utgår i stort från det av den ryska regeringen godkända 
modellavtalet för skogsarrenden. Gemensamma villkor 
för arrendeavtalen är: 

Jordägarens godkännande krävs för överlåtelse  ⦁

av avtalet och för upplåtelse i andra hand av 
skogsmarken, 
Jordägaren får ensidigt säga upp avtalet utan att vända  ⦁

sig till domstol om arrendatorn underlåter att i veder
börlig ordning betala arrendeavgiften vid två på var
andra följande tillfällen.

För närvarande bedriver åtta bolag inom Koncernen 
avverkning av skogsmark med en total yta om 867 925 
hektar i Irkutsk och Krasnojarskregionen. RusForest har 
ingått 14 stycken skogsarrendesavtal med respektive 
skogsmyndighet i Irkutsk och Krasnojarskregionen.

Kundavtal

Koncernens kundavtal löper enligt nuvarande marknads
praxis under kort tid och majoriteten av dem kommer att 
löpa ut per den 31 december 2010. 

RusForest har genom RusForest Trading kundavtal 
avseende försäljning av timmer (sågade trävaror) av furu, 
gran och lärk samt flis och trädstammar. 

Enligt dessa kundavtal erlägger vanligtvis kunderna 
betalning efter att RusForest Trading lämnat över produk
terna till en transportör och överlämnat relevant kvittens 
(till exempel en järnvägsfraktsedel som är förseglad vid 
järnvägsstationen) till kunden och / eller kundens bank. 
Försäljningen sker således på kredit.

Immateriella rättigheter
RusForest har registrerat domännamnen  
www.rusforest.se, .com, .net, .org. RusForest har vidare 
”Angara” som registrerat varumärke för färdigförpackade 
sågade trävaror.

Försäkringar
RusForest har ett tillfredsställande försäkringsskydd för 
att täcka det ansvar som den löpande verksamheten ger 
upphov till.

Tvister och compliance
Bolaget känner inte till någon existerande eller förväntad 
tvist som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets 
verksamhet, lönsamhet eller finansiella ställning och har 
inte heller varit inblandad i någon sådan tvist.

Tillstånd och föreskrifter
Styrelsen för RusForest bedömer att Bolaget uppfyller 
 gällande regler och bestämmelser samt innehar erforder
liga tillstånd med avseende på dess verksamhet.
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Närståendetransaktioner
Vostok Nafta har lämnat två partiella förskott på sitt del
tagande i Företrädesrättsemissionen i syfte att RusForest 
omgående skall kunna fortsätta arbetet med nyckelprojekt 
och täcka rörelsekapitalbehov. Förskotten har lämnats 
i form av två kortfristiga lån (utan ställd säkerhet) om 
vardera 41,9 miljoner kronor (6 miljoner USD)1) och löper 
fram till den 30 november 2010 med en fast årlig ränta om 
15 procent. Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning 
för tecknade aktier i Företrädesrättsemissionen genom 
kvittning av dessa kortfristiga lån.2) Härutöver har Vostok 
Nafta även lämnat två lån till RusForest uppgående till 
totalt cirka 7,7 miljoner kronor (1,1 miljoner USD)1) som 
löper fram till den 15 juni 2011 med en fast årlig ränta om 
8 procent.

RusForest har i övrigt inte lämnat eller tagit upp lån, 
garantier eller ingått borgensförbindelser till förmån för 
eller från styrelseledamöter, aktieägare eller revisorer i 
RusForest. Utöver den rätt till avgångsvederlag som verk
ställande direktören har förekommer inga avtal om för
måner till styrelseledamöterna eller verkställande direk
tören efter att uppdraget avslutats förekommer. Ingen av 
styrelseledamöterna har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i någon affärstransaktion med RusForest, 
bortsett från ovanstående beskrivna lån från Vostok Nafta, 
som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende vill
koren och som inträffat under nuvarande eller föregående 
räkenskapsår. Detta gäller även transaktioner som i något 
avseende kvarstår oreglerade eller oavslutade. Inte heller 
revisorerna har varit delaktiga i några affärsrelationer 
enligt ovan.

Utdelning och övrig information om  
Bolagets aktie
De nya aktierna ger samma rättigheter som befintliga 
aktier i RusForest och rätt till utdelning från och med 
räkenskapsåret 2010. Eventuell utdelning beslutas av års
stämman och betalas ut genom Euroclears försorg. Rätt 
till eventuell utdelning tillfaller den som på avstämnings
dagen är registrerad som ägare i den av Euroclear förda 
aktieboken. Avstämningsdagen infaller normalt tre dagar 
efter årsstämman. Om någon aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på utdel
ningsbeloppet mot bolaget och inskränks endast av regler 
om preskription. Enligt svensk rätt inträder så kallad 
allmän preskription efter tio år.

Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. 
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller sär
skilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige 
och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock nor
malt svensk kupongskatt. Aktieägare har rätt till en andel 

av överskottet vid en eventuell likvidation motsvarande 
det antal aktier som innehavaren äger.

Bolagets livslängd
Bolagets livslängd är inte tidsbunden. Bolagsordningen 
innehåller dock en paragraf som innebär att bolaget på 
årsstämman 2013 skall ta upp frågan om bolaget skall 
likvideras eller ej. Beslutar sådan årsstämma att Bolaget 
skall fortsätta sin verksamhet upphör denna bestämmelse 
i bolagsordningen att gälla.

Teckningsförbindelse
Vostok Komi (Cyprus) Limited (ett av Vostok Nafta 
Investment Ltd. helägt dotterbolag), representerande sam
manlagt cirka 43 procent av aktierna i Bolaget, har genom 
teckningsförbindelse åtagit sig att utnyttja sina tecknings
rätter för teckning i Företrädesrättsemissionen vilket mot
svarar cirka 18,8 miljoner aktier. Ingen ersättning utgår. 
Teckningsförbindelsen är reglerad genom bindande skrift
ligt avtal daterat den 29 september 2010. Inga medel är 
pantsatta eller spärrade för detta ändamål och tecknings
förbindelsen är inte heller säkerställd via bankgaranti. 
Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för tecknade 
aktier genom kvittning av fordran på Bolaget om totalt 
85 356 700 kronor (12 220 000 USD).1) Detta innebär att 
Vostok Nafta har rätt att betala 85 356 700 kronor1) genom 
kvittning av ovan nämnda fordran och 102 411 360 kronor 
kontant för teckning av aktier med stöd av Vostok Naftas 
teckningsrätter.

För det fall Vostok Nafta inte skulle kunna fullfölja sin 
teckningsförbindelse finns det en risk att Bolagets kapital
behov inte uppfylls enligt plan.

Teckningsförbindelse

Namn Adress
Belopp 

(kronor)

Vostok Komi (Cyprus) 
Limited

1 Lampousas Street
pC 1095 Nicosia, Cypern 187 768 060

Totalt 187 768 060

First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 
NASDAQ OMX Stockholm. Bolag vars aktier handlas på 
First North är inte skyldiga att följa samma regler som 
börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk 
anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. 
En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North 
kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsno
terat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North 
har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever 
upp till First Norths regelverk för informationsgivning till 
marknaden och investerare. Certified Adviser granskar 
bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North, 

Beräknat på valutakurs SEK1) /USD 6,985 den 21 september 2010.
Upplupen ränta uppgår per den 21 september 2010 till 2) 1 536 700 kronor (220 000 USD).
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NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om uppta
gande till sådan handel. Aktier på First North handlas via 
NASDAQ OMX Stockholms handelssystem INET Nordic. 
Handeln sker elektroniskt på ett enkelt, kostnadseffektivt 
sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de 
börsnoterade bolagen. Information om kurser, volymer 
och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler 
som för börsaktier. Öhman är Bolagets Certified Adviser.

Rådgivare
Öhman är finansiell rådgivare till Bolaget och agerar 
emissions institut i samband med Företrädes rätts
emissionen och Advokatfirman Vinge KB är juridisk råd
givare till Bolaget. Bolagets revisorer är KPMG AB, med 
Carl Lindgren som huvud ansvarig revisor.

Handlingar tillgängliga för inspektion
RusForest bolagsordning samt alla rapporter och histo
risk finansiell information, som utfärdats av sakkunnig 
på RusForest begäran och som till någon del ingår eller 
hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga hos 
RusForest under prospektets giltighetstid. Information 
om RusForest finns även tillgänglig på Bolagets hemsida  
www.rusforest.se.

Övrigt
Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden 
avseende RusForests aktier under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret. 



80 INBJUDAN TILL TECKNINg AV AKTIER I RUSFOREST AB:S (pUBL) NyEMISSION 2010

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktuali-
seras med anledning av Företrädesrättsemissionen för fysiska 
personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige (om inte annat anges) och som innehar aktier eller teck-
ningsrätter i RusForest. Sammanfattningen är baserad på nu 
gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell infor-
mation avseende aktierna och teckningsrätterna för den tid då 
aktierna respektive teckningsrätterna är upptagna till handel på 
First North.

Sammanfattningen behandlar inte:
skattefrågor rel ⦁ aterade till Vostok Naftas kvittning av 
 fordran på RusForest,
situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i  ⦁

näringsverksamhet,
situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller  ⦁

handelsbolag,
de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive  ⦁

avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssek-
torn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier 
eller teckningsrätter i RusForest som anses vara närings-
betingade (skattemässigt),
de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier  ⦁

eller teckningsrätter i bolag som är eller har varit fåmans-
företag eller på aktier eller teckningsrätter som förvärvats 
med stöd av sådana aktier eller teckningsrätter,
utländska företag som bedriver verksamhet från fast drift- ⦁

ställe i Sverige, eller
utländska företag som har varit svenska företag. ⦁

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. 
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare 
av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. 
Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter bör råd-
fråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser 
som Företrädesrättsemissionen kan medföra för dennes del, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
dubbelbeskattningsavtal. 

Sammanfattningen nedan är baserad på antagandet att 
aktierna och teckningsrätterna i RusForest anses vara mark-
nadsnoterade i skattehänseende under den period då aktierna 
respektive teckningsrätterna är upptagna till handel på First 
North (skulle aktierna och teckningsrätterna inte anses vara 
marknadsnoterade i skattehänseende gäller delvis andra skat-
teregler än de nedan redovisade). Någon garanti för att aktierna 
och teckningsrätterna kommer att anses vara marknadsnoterade 
lämnas dock inte.

Allmänt
Fysiska personer

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdel
ningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Reglerna 
om kapitalvinstbeskattning blir normalt också tillämpliga 
vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med 
inlösen av bolagets aktier och återköp av egna aktier samt 

vid likvidation av bolaget. Skattesatsen i inkomstslaget 
kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive 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 
tillämp ning av genomsnittsmetoden. BTA anses därvid 
inte vara av samma slag och sort som de befintliga 
aktierna i RusForest förrän beslutet om nyemissionen 
registrerats hos Bolagsverket. Vid försäljning av mark
nadsnoterade aktier får alternativt schablonmetoden 
användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet 
får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier 
(t.ex. teckningsrätter och BTA) 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 investerings
fonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, s.k. 
räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom 
nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomst
slaget 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. Skattereduktionen medges med 30 pro
cent 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. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av 
Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. 

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skatte
pliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 26,3 procent skatt. Beräkning av 
kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt 
som för fysiska personer enligt vad som beskrivits ovan.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier medges 
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier. Om en kapi
talförlust inte kan dras av hos det företag som gjort för
lusten, kan den samma år dras av mot skattepliktiga kapi
talvinster 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 

Skattefrågor i Sverige
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på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier 
som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos 
det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skatte
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier under efterföljande beskatt
ningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatte regler 
kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa 
juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och 
investmentföretag.

Utnyttjande av erhållna teckningsrätter 
Om aktieägare i RusForest utnyttjar erhållna tecknings
rätter för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. 

Avyttring av erhållna teckningsrätter 
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt 
att deltaga i Företrädesrättsemissionen kan avyttra sina 
teckningsrätter. Vid avyttring av teckningsrätter skall 
skattepliktig kapitalvinst beräknas. Teckningsrätter som 
grundas på aktieinnehav i RusForest anses anskaffade 
för noll kronor. Schablonmetoden får inte användas för 
att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela för
säljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter 
skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet 
för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En tecknings
rätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller 
anses avyttrad för noll kronor. Eftersom teckningsrätter 
förvärvade på nu angivet sätt anses anskaffade för noll 
kronor, uppkommer därvid varken en kapitalvinst eller en 
kapitalförlust.

Förvärvade teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar 
teckningsrätter i RusForest utgör vederlaget omkost
nadsbelopp för dessa. Utnyttjande av teckningsrät
terna för teckning av aktier utlöser ingen beskattning. 
Teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall medräknas 

vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. Avyttras 
istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. 
Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt 
genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas 
för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu 
angivet sätt. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller 
säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll kronor. 

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie
bolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller 
vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband 
med bland annat inlösen av aktier, återköp av egna aktier 
genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga 
aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag 
och likvidation av bolaget. Skattesatsen är 30 procent. 
Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom 
dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt 
Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
förvaltaren avdrag för kupongskatt. 

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbe
skattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier eller 
teckningsrätter. Aktieägare respektive innehavare av teck
ningsrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat. 

Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapital
vinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier och teck
ningsrätter i RusForest, om de vid något tillfälle under det 
kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående 
tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigva
rande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i 
flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.
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Investerare bör ta del av all den information som införlivas i prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken 
hänvisning sker, skall läsas som en del av detta prospekt. De delar i nedan angivna dokument som inte införlivas genom 
hänvisning är inte delar av detta prospekt. 

Nedan angiven information skall anses införlivad i prospektet genom hänvisning. Kopior av prospektet och de hand
lingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från RusForest via epost prospectus@rusforest.com eller telefon 
+46 (8) 771 85 00 samt går att ladda ner elektroniskt via RusForests hemsida, www.rusforest.se. 

Information Källa

Ej reviderad finansiell information för perioden januari–juni för 2010 samt  
motsvarande period för 2009.

Delårsrapport januari–juni 2010

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter och information  
om redovisningsprinciper för räkenskapsåren 2007, 2008 samt 2009.

Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2007, 2008 samt 2009. Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

Dokument införlivade genom hänvisning
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RusForest AB (publ)

Hovslagargatan 5
111 48 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (8) 771 85 00
Fax: +46 (8) 545 015 54
Hemsida: www.rusforest.com

OOO RusForest Management

10 Nikolskaya St., Office 502
Moskva, 109012
Ryssland
Tel: +7(495) 7875872
Fax: +7(495) 7875874

Finansiell rådgivare
E. Öhman J:or Fondkommission AB

Box 7415
Berzelii Park 9
103 91 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (8) 402 50 00
Hemsida: www.ohman.se

Legal rådgivare
Advokatfirman Vinge KB

Box 1703
Smålandsgatan 20
111 87 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (8) 614 30 00

Revisor
KPMG

Box 16106
Tegelbacken 4A
103 23 Stockholm
Sverige
Tel: + 46 (8) 723 91 00

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB

Box 7822
103 97 Stockholm

Adresser
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RusForest AB (publ)
Org. nr 556694-6421

Hovslagargatan 5

111 48 Stockholm 

Sverige

Tel.: 08-771 85 00

Fax: 08-545 015 54

E-post: info@rusforest.com

www.rusforest.com


