
Styrelsens för Vostok New Ventures Ltd redogörelse avseende förvärv av aktier i BlaBlaCar från 

bland andra huvudägaren Luxor Capital Group 

Som framgår av ett separat pressmeddelande vilket är tillgängligt på www.vostoknewventures.com, 

har Vostok New Ventures Ltd (“Vostok”) ingått ett avtal om att förvärva aktier i Comuto SA 

(“BlaBlaCar”) från, bland andra, Luxor Capital Group. Luxor Capital Group är den största aktieägaren i 

Vostok och äger cirka 30,7 procent av aktier och röster i Vostok. Om Vostok hade varit ett svenskt 

aktiebolag hade förvärvet betraktats som en så kallad närståendetransaktion enligt 

Aktiemarknadsnämndens principuttalande 2012:05 (”AMN 2012:05”). 

Trots att Vostok är ett Bermudabolag har styrelsen beslutat att frivilligt tillämpa principerna i AMN 

2012:05, särskilt avseende värdering och beslutsprocess och lämnar härmed sin redogörelse i 

enlighet med AMN 2012:05: 

Vostok har den 20 juli 2016 ingått ett avtal om att förvärva aktier i BlaBlaCar värda cirka 40 miljoner 

EUR från Lead Edge och Luxor Capital (”Förvärvet”). Vad avser Förvärvet har aktierna i BlaBlaCar 

värderats på samma värdering som Vostoks initiala investering i BlaBlaCar i september 2015. Som 

vederlag för Förvärvet har styrelsen föreslagit för aktieägarna i Vostok att besluta om en emission av 

högst 6 866 766 aktier i Vostok, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av det utestående aktiekapitalet i 

Vostok efter Förvärvets genomförande och motsvarar ett värde om 54,44 SEK per nyemitterad 

Vostok-aktie. Förvärvet förutsätter att bolagsstämman i Vostok som avses hållas den 5 augusti 2016 

beslutar att godkänna Förvärvet samt att öka Vostoks aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag 

till apportemission. Som en följd av Förvärvet kommer Vostoks exponering mot BlaBlaCar att öka från 

nuvarande 6,8 procent till cirka 14,4 procent av substansvärdet efter Förvärvet, och Vostok kommer 

efter Förvärvet att äga cirka 5,4 procent av BlaBlaCar. 

Värdering och fairness opinion 

Vid värdering av aktierna har styrelsen utgått från den senast kända transaktionen med BlaBlaCars-

aktier och verifierat värdet med hjälp av flera vedertagna värderingsmetoder.  

 Styrelsen har även tillhandahållits en fairness opinion utfärdad av Pareto Securities AB (“Pareto”) i 

fråga om Förvärvets skälighet för aktieägarna i Vostok från en finansiell utgångspunkt. Paretos åsikt 

är att villkoren för Förvärvet är skäliga för aktieägarna i Vostok från en finansiell utgångspunkt. Ett 

brev som sammanfattar Paretos fairness opinion finns tillgängligt på Vostoks webbsida 

www.vostoknewventures.com. 
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