Information till depåbevisinnehavare
i Vostok New Ventures Ltd.
Information till innehavare av svenska depåbevis (”Depåbevis”) i Vostok New Ventures
Ltd (”Vostok New Ventures” eller ”Bolaget”) med anledning av styrelsens förslag om
split av Bolagets Depåbevis och efterföljande obligatoriskt inlösenförfarande till den
extra bolagsstämman som kommer att hållas den 14 februari 2019

Viktig information
Detta dokument har tagits fram i syfte att tillhandahålla information till depåbevisinnehavarna i Vostok New
Ventures om styrelsens förslag till split och obligatoriskt inlösenförfarande som kommer att behandlas vid Bolagets
extra bolagsstämma som kommer att hållas den 14 februari 2019. Dokumentet utgör inte ett erbjudande eller
prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller något annat regelverk. Dokumentet
riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter att ytterligare information lämnas eller
att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas, utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får inte
distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt vad som anges ovan eller till
länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer
av utländsk rätt.
Styrelsens förslag, som är intaget i kallelsen till den extra bolagsstämman, finns tillgängligt hos Vostok New
Ventures, på Bolagets webbplats och kommer att sändas till de depåbevisinnehavare som begär det. Vid eventuell
avvikelse mellan informationen i detta dokument och styrelsens förslag, gäller styrelsens förslag. Tvist med anledning
av detta dokument skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.
This document is also available in English
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Definitioner
Depåbevis

Svenskt depåbevis som representerar en stamaktie i Vostok New Ventures Ltd (ISIN-kod före split:
SE0007278965) (ISIN-kod efter split: SE0012231074)

Euroclear

Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074

Inlösendepåbevis

Svenskt depåbevis som representerar en inlösenaktie i Vostok New Ventures Ltd som kommer att bli
obligatoriskt inlöst (ISIN-kod: SE0012231082)

SEK eller kronor

Svenska kronor

Styrelsen

Styrelsen i Vostok New Ventures Ltd

Vostok New
Ventures eller
Bolaget

Vostok New Ventures Ltd, med adress Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
och med organisationsnummer 39861

USD

Amerikanska dollar

Extrastämman

Den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 14 februari 2019. Kallelse till den extra
bolagsstämman skickades per brev till den registrerade aktieägaren och offentliggjordes genom
pressmeddelande på Bolagets webbplats den 28 januari 2019

Bakgrund och motiv

Den 25 januari 2019 offentliggjorde Vostok New
Ventures att ett avtal har träffats för att sälja hela
sitt fullt utspädda aktieinnehav om 13,2 procent i
Avito AB för ett kontant vederlag om totalt 540 miljoner USD. Transaktionen implicerar ett totalt
värde på Avito om cirka 4 miljarder USD. Alla minoritetsägare i Avito sålde sina respektive innehav i
Avito i samband med transaktionen. Per 30 september 2018 representerade Avito cirka 61,6 procent av
Vostok New Ventures investeringsportfölj.
För Vostok New Ventures resulterade transaktionen i en bruttolikvid om 540 miljoner USD, eller
cirka 57,3 SEK per Depåbevis. Vostok New Ventures
substansvärde (”NAV”) efter transaktionen uppgår
till cirka 10,4 USD eller 92,9 SEK per Depåbevis¹,
varav 61,6 SEK per Depåbevis eller 66,3 procent
utgörs av likvida medel.

Med den utökade likviditeten avser Bolaget att
återbetala cirka 236 miljoner USD², eller 25 SEK per
Depåbevis, till sina Depåbevisinnehavare genom ett
split- och obligatoriskt inlösenprogram som är föremål för beslut av aktieägarna vid Extrastämman
som kommer att hållas den 14 februari 2019. Vidare
avser Bolaget att använda en del av nettolikviden
från transaktionen till att förtidsinlösa alla utestående obligationer med ISIN SE0010023390 och
SE0011337294 i enlighet med villkoren för dessa
obligationer. Resterande del av likviden från transaktionen kommer att användas i Bolagets löpande
verksamhet och kommer därmed att användas för
framtida investeringar och portföljförvaltning.

Hamilton, Bermuda den 7 februari 2019
VOSTOK NEW VENTURES LTD
Styrelsen

1. Baserat på en växelkurs om 8,9686 SEK per USD.
2. Det verkliga beloppet kan komma att avvika till följd av Bolagets återköp av Depåbevis under perioden mellan tillkännagivandet av transaktionen och avstämningsdagen för split och rätt att erhålla Inlösendepåbevis samt beroende på tillämplig USD/SEK växelkurs på beslutsdagen. Per
dagen för utgivande av denna informationsbroschyr har Bolaget återköpt 3 199 098 Depåbevis.
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Hur ett split- och efterföljande
obligatoriskt inlösenförfarande
går till
Före

Split

Varje befintligt Depåbevis kommer att delas upp i två depåbevis,
varav ett kommer att vara ett
Inlösendepåbevis.

Inlösen

Inlösendepåbevisen löses in,
varvid de som på avstämningsdagen innehar Inlösendepåbevis
kommer att erhålla 25 SEK per
Inlösendepåbevis.

1 Depåbevis

ISIN SE0012231074

25,00 SEK
1 Inlösendepåbevis

1 Depåbevis

ISIN SE0012231082

ISIN SE0007278965

Tidsplan
14 februari 2019

Extrastämman beslutar om Styrelsens förslag.

19 februari 2019

Sista dag för handel med Depåbevisen före split och med rätt att erhålla Inlösendepåbevis.

21 februari 2019

Avstämningsdag för split och rätt att erhålla Inlösendepåbevis.

22 februari–7 mars 2019

Handel med Inlösendepåbevis.

11 mars 2019

Avstämningsdag för inlösen av Inlösendepåbevis.

14 mars 2019

Beräknad utbetalning av inlösenlikvid.
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Beskrivning av split och
obligatoriskt inlösenförfarande
Styrelsen har föreslagit att Extrastämman i Vostok New
Ventures den 14 februari 2019 fattar beslut om en split
och ett obligatorisk inlösenförfarande av Depåbevis.
Förslaget innebär i korthet att ett befintligt Depåbevis
delas i två Depåbevis. Ett av dessa Depåbevis kommer
att utgöra ett så kallat ”Inlösendepåbevis”. Varje Inlösendepåbevis kommer automatiskt att bli inlöst mot
en kontant ersättning om tjugofem (25) kronor. Efter
inlösenförfarandet kommer depåbevisinnehavare att
äga lika många Depåbevis som före spliten och inlösenförfarandet samt ha erhållit en likvid om tjugofem (25)
kronor per Inlösendepåbevis som depåbevisinnehavaren
ägde per avstämningningsdagen.
Erhållande av Inlösendepåbevis

Sista dag för handel i Depåbevisen inklusive rätt att
erhålla Inlösendepåbevis är den 19 februari 2019. Avstämningsdag för split och erhållande av Inlösendepåbevis är
den 21 februari 2019. Det krävs inte någon åtgärd från
depåbevisinnehavaren för att erhålla Inlösendepåbevis.
Depåbevisinnehavare som inte vill erhålla några Inlösendepåbevis måste sälja sina Depåbevis senast den 19
februari 2019.

Utbetalning av inlösenlikvid

För att erhålla utbetalning av inlösenlikvid måste innehavare av Inlösendepåbevis vara registrerade som ägare
till sådana i Euroclears register senast per avstämnings
dagen för utbetalning. Avstämningsdag för utbetalning
av inlösenlikvid är den 11 mars 2019. Ett inlösenbelopp
om tjugofem (25) kronor för varje Inlösendepåbevis
kommer att betalas ut omkring den 14 mars 2019.
Utbetalningen sker automatiskt via Euroclear till det
avkastningskonto som är knutet till VP-kontot där
inlösendepåbevisen förvaras.
Förvaltarregistrerat innehav

Depåbevisinnehavare med förvaltarregistrerat innehav
erhåller ingen avisering från Euroclear. Information
om inlösenförfarandet lämnas av respektive förvaltare. Utbetalningen sker automatiskt till depån hos
förvaltaren.
Förutsättningar för inlösenförfarandet

Spliten och inlösenförfarandet förutsätter att Extrastämman fattar beslut i enlighet med Styrelsens förslag
till split av befintliga Depåbevis och inlösenförfarandet.

Handel i Inlösendepåbevis

Handel i Inlösendepåbevis (ISIN-kod SE0012231082)
förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden 22 februari–7 mars 2019. Alla banker och andra
värdepappersbolag med erforderliga tillstånd kan bistå
vid köp och försäljning av Inlösendepåbevis. Ägare av
Inlösendepåbevis som inte vill erhålla inlösenlikviden
om tjugofem (25) kronor per Inlösendepåbevis måste
däremot sälja sina Inlösendepåbevis senast den 7 mars
2019.
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Preliminära finansiella effekter
av förfarandet
Till följd av den föreslagna överföringen av tillgångar genom det obligatoriska inlösenförfarandet kommer det totala egna kapitalet att minskas
med ungefär 236 miljoner USD¹ exklusive transaktionskostnader. Tillgångarna som överförs till depå
bevisinnehavarna utgörs av likvid från Bolagets
kassa som därmed minskas med samma belopp.

Inlösenlikviden för Bolagets två utestående obligationslån jämte upplupen ränta kommer att minska Bolagets
kassa med 98 miljoner USD. Proforma-redovisningen
nedan visar de preliminära finansiella effekterna av
värde
överföringen på Bolagets balansräkning om
25 kronor per depåbevis samt förtida inlösen av Bolagets
två utestående obligationslån.

Balansräkning (proforma)2
Efter
Före
inlösenförfarande inlösenförfarande
och återbetalning och återbetalning
av obligationer
av obligationer

(Uttryckt i miljoner USD)3

Finansiella anläggningstillgångar

Förändring

393

393

0

580

246

-334

1

1

0

Totala omsättningstillgångar

581

247

-334

TOTALA TILLGÅNGAR

974

640

-334

Eget kapital (inklusive periodens resultat)

877

637

-240

Långfristiga skulder

94

0

-94

Totala långfristiga skulder

94

0

-94

3

3

0

974

640

-334

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övriga kortfristiga fordringar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER
NAV/aktie USD

10,37

7,53

-2,84

NAV/aktie SEK

92,98

67,55

-25,43

1. Det verkliga beloppet kan komma att avvika till följd av Bolagets återköp av Depåbevis under perioden mellan tillkännagivandet av transaktionen och avstämningsdagen för split och rätt att erhålla Inlösendepåbevis samt beroende på tillämplig USD/SEK växelkurs på beslutsdagen. Per
dagen för utgivande av denna informationsbroschyr har Bolaget återköpt 3 199 098 Depåbevis.
2. Informationen i tabellen har inte reviderats eller på något annat sätt granskats av Bolagets revisor. Informationen baseras på Bolagets egna
bedömning.
3. Alla USD-belopp har omräknats baserat på en växelkurs om 8,9686 SEK per USD.
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Skatteeffekter

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av inlösenförfarandet för innehavare
av depåbevis i Vostok New Ventures som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen
är baserad på gällande lagstiftning och praxis vid tidpunkten för denna informationsbroschyr och är endast avsedd
som generell information.

Erhållande av Inlösendepåbevis

Erhållande av Inlösendepåbevis genom aktiesplit utlöser
i sig inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften för de
ursprungliga Depåbevisen i Vostok New Ventures¹ ska
omedelbart före aktiespliten fördelas mellan Inlösendepåbevisen och de vanliga Depåbevisen i Vostok New
Ventures. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på de olika depåbevisen i samband med
aktiespliten och avskiljandet av Inlösendepåbevisen.
Vostok New Ventures avser att ansöka om allmänna råd
hos Skatteverket om hur denna fördelning ska göras.²

Sammanfattningen behandlar inte:
• situationer då depåbevis innehas som lagertillgång i
näringsverksamhet,
• situationer då depåbevis innehas av kommandit- eller
handelsbolag,
• situationer då depåbevis förvaras på ett
investeringssparkonto,
• de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive
avdragsförbud vid kapitalförlust) som kan bli tillämpliga
då investeraren innehar depåbevis som anses vara
näringsbetingade (skattemässigt),
• de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på
depåbevis i bolag som är eller har varit fåmansföretag
eller på depåbevis som förvärvats med stöd av sådana
depåbevis,
• utländska företag som bedriver verksamhet från fast
driftställe i Sverige, eller
• utländska företag som har varit svenska företag.

Exempel på fördelning av
anskaffningsutgift

Antag att en Depåbevisinnehavare har Depåbevis i Vostok
New Ventures med en genomsnittlig anskaffningsutgift
om 50 kronor omedelbart före aktiespliten, att kursen för
det ursprungliga Depåbeviset vid tiden för aktiespliten
är 65 kronor och att kursen på Inlösendepåbevisen är
25 kronor. Antag vidare i detta exempel att Skatteverket
i sina kommande allmänna råd fastställer att 62 procent
av anskaffningsutgiften för ett ursprungligt Depåbevis
ska hänföras till det vanliga Depåbeviset och att 38 procent ska vara hänförligt till Inlösendepåbeviset. Anskaffningsutgiften på Inlösendepåbeviset blir då 19 kronor
(38 procent av 50 kronor). Det vanliga Depåbeviset får
därefter en genomsnittlig anskaffningsutgift om 31 kronor (62 procent av 50 kronor). Inlöses eller avyttras
Inlösendepåbevis för 25 kronor uppkommer således en
kapitalvinst om (25 kronor – 19 kronor =) 6 kronor per
Inlösenepåbevis.

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

1. DEPÅBEVISINNEHAVARE:
(a) Depåbevisinnehavare som erhöll inlösendepåbevis i Vostok New Ventures genom aktiesplit år 2015, se SKV M 2015:9 på Skatteverkets
hemsida (www.skatteverket.se).
(b) Depåbevisinnehavare som erhöll inlösendepåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd genom aktiesplit år 2013, se SKV M 2013:14 på
Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
(c) Depåbevisinnehavare som erhöll inlösendepåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd genom aktiesplit år 2012, se SKV M 2012:19 på
Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
(d) Depåbevisinnehavare som erhöll inlösendepåbevis i Vostok Gas Ltd genom aktiesplit år 2007, se SKV M 2007:22 på Skatteverkets hemsida
(www.skatteverket.se).
2. Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på Vostok New Ventures hemsida (www. vostoknewventures.com) och Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
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Inlösen och avyttring av Inlösenepåbevis

Inlösen och avyttring av Inlösendepåbevis, till exempel
genom försäljning i marknaden, utlöser kapitalvinst
beskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas
som skillnaden mellan det mottagna vederlaget, efter
avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Vederlaget för Inlösendepåbevis som löses
in utgörs av inlösenbeloppet. För Inlösendepåbevis som
säljs i marknaden är vederlaget försäljningsersättningen.
Omkostnadsbeloppet för Inlösendepåbevis som
erhållits genom aktiesplit beräknas enligt den fördelning av anskaffningsutgiften som beskrivits ovan
under rubriken ”Erhållande av Inlösendepåbevis”. För
Inlösendepåbevis som har köpts i marknaden utgör
omkostnadsbeloppet den faktiska anskaffningsutgiften.
Omkostnadsbeloppet för samtliga Inlösendepåbevis
av samma slag och sort läggs samman och beräknas
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden.
Det bör observeras att Inlösendepåbevisen inte anses
vara av samma slag och sort som de vanliga Depåbevisen
i Vostok New Ventures. För marknadsnoterade Inlösen
depåbevis får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen
enligt schablonmetoden.
För fysiska personer beskattas kapitalvinster på
Inlösendepåbevis i inkomstslaget kapital. Skattesatsen
i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalförluster
på marknadsnoterade delägarrätter, till exempel depåbevis som representerar aktier, är fullt avdragsgilla
mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier
och andra marknadsnoterade delägarrätter (dock inte
andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som
enbart innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt
är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av
kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent
av den del av underskottet som inte överstiger 100 000
kronor och 21 procent av det återstående underskottet.
Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster på Inlösendepåbevis, i inkomstslaget näringsverksamhet med 21,4 procents skatt.³
Avdrag för avdragsgilla kapitalförluster på delägarrätter,
till exempel depåbevis som representerar aktier, medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier
och andra delägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster inom en bolagsgrupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år
får dras av mot motsvarande kapitalvinster under efterföljande beskattningsår.
Aktieägare och Depåbevisinnehavare
som är begränsat skattskyldiga i Sverige

Eftersom Vostok New Ventures inte är ett svenskt aktiebolag utgår inte någon svensk kupongskatt på utdelning
eller annan utbetalning till aktieägare och depåbevis
innehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige.
Aktieägare och depåbevisinnehavare som är begränsat
skattskyldiga i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt
inte i Sverige vid avyttring av aktier och depåbevis.
Aktieägaren och depåbevisinnehavaren kan dock bli
föremål för beskattning i sin hemviststat.
Skatteundantag på Bermuda
Ingen inkomsskatt eller annan bermudisk skatt
kommer att påföras, genom avdrag eller på annat
sätt, på någon betalning som Bolaget gör till aktie
ägare eller depåbevisinnehavare med anledning av
inlösen av Inlösendepåbevisen som beskrivits i denna
informationsbroschyr.

3. För räkenskapsår som påbörjas tidigast 1 januari 2019.
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Frågor och svar

Vad innebär spliten och inlösenförfarandet

Var och när kan jag handla i Inlösendepåbevisen?

för mig som depåbevisinnehavare?

Inlösendepåbevis kommer att handlas på Nasdaq Stockholm. Handeln förväntas pågå mellan den 22 februari
och den 7 mars 2019.

Om extrastämman i Vostok New Ventures som kommer
att hållas den 14 februari, 2019 fattar beslut om split och
inlösenförfarande i enlighet med Styrelsens förslag kommer varje Depåbevis att delas i två Depåbevis, varav ett är
ett Inlösendepåbevis som automatiskt kommer att lösas
in för ett kontant vederlag om tjugofem (25) kronor per
Inlösendepåbevis. Du kommer som depåbevisinnehavare
att äga lika många Depåbevis efter inlösenförfarandet
som du gjorde före spliten och inlösenförfarandet.

När och hur betalas inlösenlikviden ut?

Likviden betalas ut omkring den 14 mars 2019. Pengarna kommer att betalas ut genom en insättning på det
avkastningskonto som är anslutet till ditt VP-konto eller
till din depå hos förvaltare.
Hur många Depåbevis kommer jag att ha

Varför föreslår Vostok New Ventures ett

efter inlösenförfarandet?

inlösenförfarande?

Efter att inlösen genomförts kommer du att ha samma
antal Depåbevis som du ägde i Vostok New Ventures före
split och inlösen. Detta förutsätter att du inte handlar
i Depåbevis eller Inlösendepåbevis under den aktuella
perioden.

Bolaget vill återbetala en del av det erhållna vederlaget
från Avito-försäljningen om 540 miljoner USD till sina
depåbevisinnehavare. Ett inlösenförfarande underlättar en sådan värdeöverföring och erbjuder samtidigt
Depåbevisinnehavarna viss flexibilitet i hur man tar
emot värdeöverföringen på bästa sätt beroende på varje
Depåbevisinnehavares särskilda omständigheter.

Vilka blir skattekonsekvenserna för mig
som depåbevisinnehavare vid inlösen av
Inlösendepåbevis?

Varför är inlösenförfarandet obligatoriskt?

Ett obligatoriskt inlösenförfarande är relativt enkelt och
kostnadseffektivt, eftersom det sker automatiskt och inte
kräver någon åtgärd från depåbevisinnehavarna.
Behöver jag som depåbevisinnehavare göra
någonting?

Du som depåbevisinnehavare behöver inte göra någonting. Du kommer att erhålla ett Inlösendepåbevis
automatiskt, varefter dessa automatiskt kommer att bli
inlösta mot ett kontant vederlag om tjugofem (25) kronor
per Inlösendepåbevis. Om du av någon anledning inte vill
delta i inlösenförfarandet, måste du sälja dina Depåbevis
senast den 19 februari 2019, eller sälja dina Inlösen
depåbevis senast den 7 mars 2019.
Vilka är mina valmöjligheter i samband med
inlösenförfarandet?

Du har tre valmöjligheter:
1. Inte göra något och erhålla tjugofem (25) kronor per
Inlösendepåbevis i samband med att dessa inlöses; eller
2. Sälja samtliga eller en del av dina Inlösendepåbevis
under handelsperioden mellan den 22 februari och den
7 mars 2019. Inlösendepåbevisen kommer att handlas
på Nasdaq Stockholm.
3. Avstå helt från att delta i förfarandet, vilket kräver att du
avyttrar dina Depåbevis senast den 19 februari 2019.

Depåbevisinnehavare som är skattemässigt hemmahörande i Sverige är skyldiga att deklarera inlösen av
Inlösendepåbevis som en avyttring, se avsnittet ”Skatte
effekter” på sidorna 7–8. Kapitalvinst eller kapitalförlust
beräknas, vilket innebär att depåbevisinnehavare får
göra avdrag för en del av anskaffningsutgiften för det
ursprungliga Depåbeviset. För depåbevisinnehavare som
är begränsat skatteskyldiga i Sverige utgår inte kupong
skatt vid inlösen av Inlösendepåbevisen.
Vilka blir skattekonsekvenserna för mig
som depåbevisinnehavare vid försäljning av
Inlösendepåbevis?

För depåbevisinnehavare som är skattemässigt hemmahörande i Sverige blir skattekonsekvenserna vid
försäljning av Inlösendepåbevis samma som vid inlösen,
se svaret ovan. För depåbevisinnehavare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige utgår inte kupongskatt om
Inlösendepåbevisen avyttras i marknaden.
Vad händer med Depåbevis som återköpts
och innehas av Bolaget självt?

Inlösendepåbevis som erhålls av Bolaget till följd av split
av Depåbevis som återköpts av Bolaget självt kommer
att makuleras före avstämningsdagen för inlösen av
Inlösendepåbevis den 11 mars 2019 och ger således inte
upphov till någon utdelning.
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Vill du veta mer?

Styrelsens förslag till Extrastämman finns att ta del av på Vostok New Ventures webbplats
(https://www.vostoknewventures.com/sv/investerare-och-media/bolagsstamma/).
Depåbevisinnehavare som önskar handlingarna per post kan beställa dessa per telefon
+46 8 545 015 50 eller per e-post info@vostoknewventures.com.
För ytterligare frågor, kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations
+46 (0)8-545 015 50

Vostok New Ventures AB
Mäster Samuelsgatan 1, 1st floor
SE-111 44 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 545 015 50
Fax +46 8 545 015 54
www.vostoknewventures.com
info@vostoknewventures.com
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