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Pressmeddelande 

Stockholm, den 13 mars 2012 

RusForest offentliggör prospekt avseende 

företrädesrättsemission – inkluderande ny information om 

finansiella mål, produktionsmål och försäljningsmål 

Styrelsen i RusForest AB (publ) ("RusForest" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende 

företrädesrättsemissionen i Bolaget som beslutades av styrelsen den 7 mars 2012 med stöd av 

bemyndigandet som erhölls vid extra bolagsstämman den 1 mars 2012. Prospektet har godkänts och 

registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på RusForests hemsida, 

www.rusforest.com, och Pareto Öhman AB:s hemsida, www.paretoohman.se.  

Tryckt version av prospektet beräknas finnas tillgängligt från och med den 16 mars 2012 hos 

RusForest AB (Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm) och Pareto Öhman AB (Berzelii Park 9, 103 91 

Stockholm). Prospektet kan även beställas från RusForest via e-post, prospectus@rusforest.com, 

eller på telefon +46 (0)8 771 85 00. 

 

Ny information med anledning av prospektets offentliggörande 

Finansiellt mål för 2012 

 Bolaget räknar med att uppnå ett positivt EBITDA för räkenskapsåret 2012. Se sidan 31 

i prospektet. 

Produktionsmål för 2012 

 Bolaget räknar med att uppnå en produktionsökning för sågade trävaror om 70 % under 

2012. Produktionen förväntas öka från 204 000 m
3
 till 350 000 m

3
. Se sidan 33 i 

prospektet. 

 Bolaget räknar med att öka sin avverkning under 2012 från 850 000 m
3
 till 1 400 000 

m
3
. Se sidan 33 i prospektet. 

 Bolaget räknar med att minska volymen externt inköpt timmer till 200 000 m
3
. Se sidan 

33 i prospektet. 

Försäljningsmål för 2012 

 Bolaget räknar med att öka sin försäljning av sågade trävaror till 350 000 m
3
. Se sidan 

33 i prospektet. 

 Bolaget räknar med att öka till försäljning av sågtimmer till 400 000 m
3
. Se sidan 33 i 

prospektet. 

 Bolaget räknar med att öka sin försäljning av flis/massaved till 600 000 m
3
. Se sidan 33 

i prospektet. 

 

http://www.rusforest.com/
http://www.paretoohman.se/


 

 
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SINGAPORE, 
SYDAFRIKA, SCHWEIZ, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV 
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.  
 
 

Rådgivare 

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

RusForest i samband med företrädesrättsemissionen. 

 

För ytterligare information var vänlig kontakta: 

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

eller 

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

 

Om RusForest AB (publ) 

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

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

skogsarrenden, och utnyttjar dessa resurser för att tillverka en rad olika sågade trävaror. Östra Sibirien 

är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk medan Arkhangelskregionen, i nordvästra 

Ryssland, har ett högkvalitativt gran- och tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige. 

RusForests målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och sågverksbolag 

i Ryssland med en årlig avverkning om 2,7–2,9 miljoner m
3
. Koncernens sågverkskapacitet uppgår 

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

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

800 000-850 000 m
3
 sågade trävaror) inom ramen för den maximalt tillåtna avverkningen. 

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

 

VIKTIG INFORMATION 

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

avseende företrädesrättsemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och 

registrerats av Finansinspektionen.  

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

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva, några 

värdepapper i RusForest i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva 

eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan 

registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities 

Act från 1933, i dess aktuella lydelse. RusForest har inte för avsikt att registrera någon del av 

erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av 

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

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


