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Vostok Naftas styrelse föreslår
utskiftning av likvida medel
Styrelsen för Vostok Nafta Investment Ltd ("Vostok Nafta" eller "Bolaget")
föreslår att 18,00 SEK per svenskt depåbevis (SDB) i Bolaget ska skiftas ut
genom en aktiesplit i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande.
Förslaget innebär att varje SDB kommer att delas upp i två depåbevis, varav
ett kommer att lösas in. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma
att hållas den 29 augusti för att besluta om programmet. Om det godkänns är
inlösenförfarandet automatiskt, vilket innebär att inga åtgärder krävs av
innehavare av SDB. Sammantaget innebär förslaget att cirka 242 miljoner
USD kommer att skiftas ut till innehavarna av Vostok Nafta SDB.
Från starten i mitten av 1990-talet investerade Vostok Nafta huvudsakligen i
stora blue chip-bolag på den framväxande ryska aktiemarknaden, när den
potentiella avkastningen från dessa investeringar var hög. Allt eftersom den
potentiella avkastningen associerad med dessa större bolag kom ner
förändrades Bolagets fokus successivt till mindre likvida aktier, och under
2005 började Vostok Nafta investera i onoterade bolag, eller private equity.
Under de senaste månaderna har Vostok Nafta sålt de flesta av sina
positioner i ryska börsnoterade aktier. Mot bakgrund av bristen på tydliga
alternativa investeringar med en potential att generera den höga avkastning
som Vostok Nafta strävar efter i alla sina investeringar, anser styrelsen att den
likviditet som genererats från dessa försäljningar bäst hanteras genom att
skifta ut den till aktieägarna. Samtidigt konstaterar styrelsen att det inte finns
någon brist på förvaltare med fokus på ryska börsnoterade värdepapper, i det
fall investerarna vill förbli exponerade mot detta segment av den ryska
marknaden. Efter att de likvida medlen skiftats ut kommer den återstående
portföljen huvudsakligen att bestå av fyra hörnstenar: Tinkoff Credit Systems,
Avito, Black Earth Farming och RusForest – företag som enligt styrelsens
uppfattning har fortsatt potential att generera hög avkastning till Vostok Naftas
aktieägare.
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