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Detta dokument har tagits fram med enda syfte att tillhandahålla information till depåbevisinnehavarna i 
Vostok Nafta Investment Ltd i samband med den kommande Extra bolagsstämma som kommer att hållas 
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Definitioner
Extra bolagsstämma Den Extra bolagsstämma (så kallad Special General Meeting) som kommer att hållas 

den 9 juni 2015 i enlighet med sektion 3 i Vostok Nafta Investment Ltd:s bolagsordning

Inlösendepåbevis Svenskt depåbevis som representerar en inlösenaktie i Vostok Nafta Investment Ltd 
och som kommer att bli obligatoriskt inlöst 

Luxor Capital Vilken som helst av fonder förvaltade av Luxor Capital Group L.P.

Styrelsen Styrelsen i Vostok Nafta Investment Ltd

Tinkoff Bank TCS Group Holding PLC

Vostok Emerging Finance Vostok Emerging Finance Ltd

Vostok Emerging Finance 
Depåbevis 

Svenskt depåbevis som representerar en stamaktie Vostok Emerging Finance Ltd

Vostok Nafta eller 
Vostok New Ventures

Vostok Nafta Investment Ltd (kommer att byta namn till Vostok New Ventures Ltd 
förutsatt att årsstämman som hålls den 20 maj 2015 godkänner namnbytet)

Vostok Nafta Depåbevis 
eller Vostok New Ventures 
Depåbevis

Svenskt depåbevis som representerar en stamaktie i Vostok Nafta Investment Ltd

Årsstämman Årsstämman i Vostok Nafta Investment Ltd som kommer att hållas den 20 maj 2015
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03Bakgrund
Vostok Nafta har investerat i tillväxtmarknader sedan 
början av 1990-talet. Investeringsportföljen är uppde-
lad i olika makroekonomiska teman, och två distinkta 
investeringsteman inom tillväxt- och gränsmarknader 
har identifierats. Det första temat är investeringar i 
marknadsplatser på internet och verksamheter med 
nätverkseffekter och det andra temat är investering-
ar i bolag som erbjuder moderna finansiella tjänster. 
Medan lejonparten av Vostok Naftas nuvarande inves-
teringar tillhör den första investeringskategorin, tillhör 
en investering, Tinkoff Bank, den andra kategorin. 

Sektorn för finansiella tjänster är för tillfället en av 
världens mest snabbutvecklande sektorer. Den främ-
sta drivkraften är unga och moderna finansbolag, 
inklusive finansiella teknikbolag, som driver utvekling-
en framåt genom innovativ och ny teknik. I tillväxt- och 
gränsmarknader är fortfarande den finansiella pene-
trationen låg, vilket ger en stor tillväxtpotential. Utöver 
detta, givet avsaknaden av ”gammal” finansiell arki-
tektur tillsammans med situationen i vissa länder och 
regioner, behöver många länder bolag med moderna 
finansiella tjänster för att både finanssektorn och lan-
det självt ska kunna blomstra. 

Styrelsen har som ambition att uppfylla investera-
res olika önskemål och att skapa en ny enhet, Vostok 
Emerging Finance, som är inriktad enbart på inves-
teringar i innovativa och moderna finansbolag i till-
växt- och gränsmarknader. Tinkoff Bank utgör en god 
investering inom denna kategori och det nyinrättade 
Vostok Emerging Finance kommer, i kombination med 
ytterligare kapitanskaffning, att enbart fokusera på 
detta investeringstema. Styrelsens förslag separerar 
Vostok Naftas position i Tinkoff Bank från bolagets 
övriga verksamhet, och bevarar på så sätt Vostok Naf-
tas primära investeringsfokus på marknadsplatser på 
internet.

Styrelsen föreslår därför att den Extra bolags-
stämma som ska hållas den 9 juni 2015 beslutar om 
en utskiftning av Vostok Emerging Finance genom ett 
obligatoriskt inlösenförfarande. Detta förslag innebär 
att varje Vostok Nafta Depåbevis kommer att delas upp 
i två depåbevis. Ett av dessa två depåbevis kommer att 
lösas in mot ett Vostok Emerging Finance Depåbevis. 
Som en del av processen kommer Vostok Emerging 
Finance att ansöka om en notering på Nasdaq First 
North. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket bety-

der att ingen åtgärd krävs av depåbevisinnehavarna i 
Vostok Nafta. Styrelsen har också föreslagit inför bola-
gets Extra bolagsstämma att Vostok Emerging Finance 
ska sälja 2,7 miljoner depåbevis i Tinkoff Bank till Luxor 
Capital för att utöka Vostok Emerging Finance initiala 
kassa innan ytterligare kapitalanskaffning sker.

För att Vostok Nafta ska ha ett företagsnamn som 
är förenligt med dess investeringsstema har Styrelsen 
föreslagit till årsstämman att Vostok Nafta byter namn 
till Vostok New Ventures Ltd. Vostok Nafta kommer 
hädanefter att benämnas Vostok New Ventures i detta 
informationsmaterial.

Stockholm, maj 2015

Vostok Nafta Investment Ltd
Styrelsen
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04 Bildandet av Vostok Emerging Finance 

Vostok New  
Ventures

Vostok New  
Ventures

Vostok  
Emerging 
Finance

Vostok New Ventures innehav 
i Tinkoff Bank placeras i ett 
helägt dotterbolag, 
Vostok Emerging Finance

Vostok Emerging Finance skiftas 
ut till depåbevisinnehavare i 
Vostok New Ventures

Vostok Emerging Finance säljer 
en del av innehavet i Tinkoff 

Bank till Luxor Capital

Vostok  
Emerging Finance

Luxor 
Capital

2,7 miljoner 
depåbevis i 
Tinkoff Bank 

~9 miljoner USD

Vostok New  
Ventures
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05Hur utskiftningen går till

Tidplan
9 juni 2015 Extra bolagsstämma beslutar om Styrelsens förslag

24 juni 2015 Sista dag för handel med Vostok New Ventures Depåbevis inklusive rätten till 
Inlösendepåbevis

25 juni 2015 Första dag för handel med Vostok New Ventures Depåbevis med ny ISIN-kod

26 juni 2015 Avstämningsdag för split och rätt till Inlösendepåbevis

29 juni–10 juli 2015 Handel med Inlösendepåbevis

14 juli 2015 Avstämningsdag för inlösen av Inlösendepåbevis

Omkring 16 juli 2015 Utskiftning av Vostok Emerging Finance Depåbevis och planerad första dag för handel 
på Nasdaq First North

Vostok Emerging Finance kan behöva genomföra en sammanslagning av aktier för att uppfylla Nasdaq First Norths 
noteringskrav. Detta, såväl som andra omständigheter, kan försena noteringen av Vostok Emerging Finance 
Depåbevis på Nasdaq First North.

1	Vostok	New	
Ventures	Depåbevis

1	Vostok	New	
Ventures	Depåbevis

1	Inlösendepåbevis

1	Vostok	New	
Ventures	Depåbevis

1	Vostok	Emerging	
Finance	Depåbevis

Före Split
Ett befintligt Vostok New 
Ventures Depåbevis kommer 
att delas upp i två depåbevis, 
varav ett kommer att vara ett 
Inlösendepåbevis

Efter
Innehavare av Inlösendepåbevis 
på avstämningsdagen för 
inlösen kommer att få ett Vostok 
Emerging Finance Depåbevis för 
varje Inlösendepåbevis
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Varje befintligt Vostok New Ventures Depåbevis kom-
mer att delas upp i två depåbevis. Ett av dessa depå-
bevis kommer att vara ett så kallat Inlösendepåbevis. 
Varje Inlösendepåbevis kommer automatiskt att bli 
inlöst mot ett Vostok Emerging Finance Depåbevis. 
Efter inlösenförfarandet kommer innehavare av Vostok 
New Ventures Depåbevis att äga lika många Vostok 
New Ventures Depåbevis som de gjorde före inlösen-
förfarandet. Depåbevisen i Vostok New Ventures kom-
mer dock att att få en ny ISIN-kod i samband med 
aktiespliten.

Erhållande av Inlösendepåbevis
Sista dag för handel med Vostok New Ventures Depå-
bevis inklusive rätt att erhålla Inlösendepåbevis är den 
24 juni 2015. Avstämningsdag för split av Vostok New 
Ventures Depåbevis och erhållande av Inlösendepå-
bevis är den 26 juni 2015. Det krävs ingen åtgärd från 
innehavaren av Vostok New Ventures Depåbevis för att 
få Inlösendepåbevis. Innehavare av Vostok New Ven-
tures Depåbevis som inte vill erhålla Inlösendepåbevis 
måste dock göra sig av med sina Vostok New Ventures 
Depåbevis senast den 24 juni 2015.

Handel med Inlösendepåbevis
Handel med Inlösendepåbevis kommer att äga rum 
på Nasdaq Stockholm under perioden 29 juni–10 juli 
2015. Alla banker och andra värdepappersbolag med 
erforderliga tillstånd kan bistå vid köp och försäljning 
av Inlösendepåbevis.

Utskiftning av Vostok Emerging Finance
Avstämningsdag för inlösen är den 14 juli 2015. Ett 
Vostok Emerging Finance Depåbevis för varje Inlösen-
depåbevis förväntas skiftas ut ut omkring den 16 juli 
2015. Utbytet sker helt automatiskt, vilket innebär att 
ingen aktiv handling krävs från innehavare av Inlösen-
depåbevis för att erhålla Vostok Emerging Finance 
Depåbevis.

Förvaltarregistrerat innehav
Innehavare av Vostok New Ventures Depåbevis med 
förvaltarregistrerat innehav erhåller ingen avisering 
från Euroclear Sweden. Information om inlösenförfa-
randet ska lämnas av respektive förvaltare.

Förutsättningar för inlösenförfarandet
Spliten och inlösenförfarandet förutsätter att Extra 
bolagsstämma den 9 juni 2015 fattar beslut som split 
och inlösenförfarande enligt Styrelsens förslag.

Beskrivning av utskiftningsförfarandet
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Vostok Emerging Finance kommer primärt att göra 
aktieinvesteringar i bolag som erbjuder moderna finan-
siella tjänster, såsom onoterade och nystartade bolag 
verksamma inom konsumentkredit-, betalnings- och 
utlåningsbranscherna. Initialt kommer fokus att ligga 
på tillväxt- och gränsmarknader och marknader med 
stor befolkningsmängd och tillväxt, såsom Ryssland, 
Polen och östra Afrika. Vostok Emerging Finance har 
som målsättning att ha en ägarandel om 10–20 procent 
och styrelserepresentation i sina portföljbolag. Vostok 
Emerging Finance kommer att ansöka om notering på 
Nasdaq First North i samband med utskiftningen.

Vostok New Ventures VD Per Brilioth och CFO Nadja 
Borisova kommer att leda Vostok Emerging Finance 
till dess att en ny ledningsgrupp har tillsatts i bola-
get. Vostok Emerging Finance presumtiva VD är en 
beprövad kapitalförvaltare med omfattande erfaren-
het (15–20 år) från finansiella tjänster i tillväxtmarkna-
der. Vostok Emerging Finance styrelse kommer till en 
början att bestå av  Lars O Grönstedt, Josh Blachman, 
Keith Richman och Per Brilioth, men styrelsesamman-
sättningen kommer med tiden att förändras.

Efter upprättandet av Vostok Emerging Finance 
kommer bolaget att sälja cirka 30 procent av sitt inne-
hav i Tinkoff Bank till Luxor Capital (motsvarande 2,7 
miljoner depåbevis) till marknadspris. Efter försälj-
ningen kommer Vostok Emerging Finance initiala port-
följ att indikativt bestå av cirka 6,4 miljoner depåbevis 
i Tinkoff Bank och cirka 9 miljoner USD i kassa. Vostok 
Emerging Finance ser över möjligheterna att anskaffa 
ytterligare kapital under andra halvåret av 2015 – en 
företrädesemission övervägs. 

Tinkoff Bank kommer att vara Vostok Emerging 
Finance första innehav. Tinkoff Bank är en innovativ 
leverantör av finansiella tjänster över internet i Ryss-
land. Bolaget är en av de fyra största kreditkortsutgi-
varna i Ryssland med över 5 miljoner utgivna kreditkort 
och bolagets ledningsgrupp har omfattande erfaren-
het från den ryska konsumentkreditmarkanden. Tinkoff 
Bank genomförde en börsnotering på London Stock 
Exchanges huvudlista (TCS:LI) i oktober 2013 och 
har en växande produktportfölj, som inkluderar för-
säkringar, mobila betalningar och lojalitetsprodukter. 
Historiskt har bolaget uppnåt en högre tillväxt än mark-
naden, vilket framgår av dess genomsnittliga årliga till-
växt om 96 procent under perioden 2007 till 2014, då 

marknaden uppnådde en genomsnittlig årlig tillväxt om 
31 procent. Tinkoff Bank står redo att återuppta denna 
tillväxt när marknadsförutsättningarna förbättras.

Vostok Emerging Finance indikativa balansräkning
 
(Uttryckt i tusental USD) 15 maj 2015
 

 
Finansiella anläggningstillgångar 21 372
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Likvida medel 9 055
Totala omsättningstillgångar 9 055
TOTALA TILLGÅNGAR 30 427
 
EGET KAPITAL 30 427
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 427

Vostok Emerging Finance i korthet
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08 Indikativa finansiella effekter för Vostok New Ventures
Till följd av den föreslagna överföringen av tillgångar 
genom split och inlösen av depåbevis kommer Vostok 
New Ventures totala egna kapital att minska med unge-
fär 30 miljoner USD.

Balansräkning – Koncernen
    
(Uttryckt i miljoner USD)  Före Efter Skillnad
15 maj 2015* Inlösen av depåbevis   

Finansiella anläggningstillgångar 378 347  –30
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Likvida medel 30 30  –
Totala omsättningstillgångar 30 30  –
TOTALA TILLGÅNGAR 408 378  –30

EGET KAPITAL 407 377  –30
Kortfristiga skulder 1 1  –
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 408 378  –30
* Balansräkningen per den 15 maj 2015 har estimerats av bolaget och baseras på balansräkningen per den 31 mars 2015 och  

Tinkoff Banks aktiekurs per den 15 maj 2015.

Andel av total NAV
  
15 maj 2015 Före Efter
 Inlösen av depåbevis 

Tinkoff Bank 7,4% –
Avito 61,1% 66,0%
Gett 6,3% 6,8%
Övriga 25,2% 27,2%
 100,0% 100,0%
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Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska 
skattekonsekvenser av inlösenförfarandet avseende 
Vostok New Ventures Depåbevis och utskiftning och 
innehav av Vostok Emerging Finance Depåbevis. Sam-
manfattningen gäller endast fysiska personer och 
aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad 
på gällande lagstiftning och är endast avsedd som 
allmän information. Sammanfattningen är inte avsedd 
att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan 
uppkomma i samband med inlösenförfarandet och 
innehavet av depåbevis. Sammanfattningen omfattar 
exempelvis inte situationer där värdepapper innehas av 
handelsbolag eller som utgör lagertillgångar i närings-
verksamhet. Vidare omfattas inte de särskilda reglerna 
för skattefria kapitalvinster (inklusive avdragsförbud för 
kapitalförluster) eller utdelning i bolagssektorn som kan 
bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses 
näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda 
regler som kan bli tillämpliga på värdepapper i bolag 
som tidigare varit fåmansföretag eller på värdepapper 
som förvärvats med stöd av så kallade kvalificerade 
andelar i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar 
inte heller värdepapper som förvaras på ett så kallat 
investeringssparkonto och som omfattas av särskilda 
regler om schablonbeskattning. Särskilda skattereg-
ler gäller också för vissa typer av skattskyldiga, exem-
pelvis investmentföretag och försäkringsföretag, vilka 
inte beskrivs i sammanfattningen. Sammanfattningen 
tar heller inte upp skattekonsekvenser vad gäller even-
tuella valutakursvinster eller förluster. Beskattningen 
av varje enskild innehavare av värdepapper beror på 
dennes speciella situation. Varje innehavare av värde-
papper bör därför rådfråga en skatterådgivare för att 
få information om de särskilda konsekvenser som kan 
uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och skatteavtal. 

SKATTEKONSEKVENSER FÖR INNEHAVARE SOM 
ÄR OBEGRÄNSAT SKATTSKyLDIGA I SVERIGE
Erhållande av Inlösendepåbevis
Erhållandet av Inlösendepåbevis i samband med 
aktiesplit utlöser i sig inte någon beskattning. Istäl-
let ska anskaffningsutgiften för Vostok New Ventures 
Depåbevisen omedelbart före spliten fördelas mel-
lan Vostok New Ventures Depåbevisen och Inlösen-

depåbevisen. Fördelningen av anskaffningsutgiften 
görs med utgångspunkt i marknadsvärdet på Vostok 
New Ventures Depåbevisen och Inlösendepåbevisen i 
samband med aktiespliten och erhållandet av Inlösen-
depåbevis. Vostok New Ventures avser att ansöka om 
allmänna råd hos Skatteverket om hur denna fördel-
ning ska göras.1

Exempel på fördelning av anskaffningsutgift
Antag att en depåbevisinnehavare har Vostok New Ven-
tures Depåbevis med en genomsnittlig anskaffningsutgift 
om 45 kronor omedelbart före aktiespliten, att kursen för 
Vostok New Ventures Depåbevis vid tiden för aktiespliten 
är 55 kronor samt att kursen på ett Inlösendepåbevis är 
4 kronor. Antag vidare i detta exempel att Skatteverket i 
sina kommande allmänna råd fastställer att 7 procent 
(observera att detta endast är ett antagande) av anskaff-
ningsutgiften för ett Vostok New Ventures Depåbevis ska 
hänföras till Inlösendepåbeviset och att 93 procent ska 
hänföras till Vostok New Ventures Depåbeviset. Anskaff-
ningsutgiften på Inlösendepåbeviset blir då 3,15 kronor 
(7 procent av 45 kronor). Anskaffningsutgiften för Vostok 
New Ventures Depåbeviset blir då 41,85 kronor (93 pro-
cent av 45 kronor). Om till exempel Inlösendepåbeviset 
avyttras uppkommer således en kapitalvinst om 0,85 kro-
nor (= 4 – 3,15 kronor). Detsamma gäller vid inlösen av Inlö-
sendepåbevis, men det belopp som realiseras utgörs då 
av det fastställda marknadsvärdet av de Vostok Emerging 
Finance Depåbevis som mottagits vid inlösen av varje 
Inlösendepåbevis.

Inlösen och avyttring av Inlösendepåbevis
Inlösen och avyttring av Inlösendepåbevis, till exempel 
genom försäljning i marknaden, utlöser kapitalvinstbe-
skattning. En kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas 
som skillnaden mellan det mottagna vederlaget, efter 
avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkost-
nadsbeloppet. Vederlaget för Inlösendepåbevis 
som löses in utgörs i detta fall av marknadsvärdet på 

1 Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på Vostok New 
Ventures hemsida (www.vostoknafta.com) och Skatteverkets hem-
sida (www.skatteverket.se).

Skattefrågor i Sverige
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10 Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skat-
tepliktig utdelning och kapitalvinst, som inkomst av 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 
Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma 
sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. 
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra del-
ägarrätter som beskattas som aktier, till exempel depå-
bevis som representerar aktier, får endast dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delä-
garrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag 
inom samma koncern, under förutsättning att koncern-
bidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust 
som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas 
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden.

Skattekonsekvenser för innehavare av 
Vostok Emerging Finance Depåbevis
Kapitalvinster och kapitalförluster på de mottagna 
Vostok Emerging Finance Depåbevisen förväntas 
beskattas på samma sätt som kapitalvinster och kapi-
talförluster såsom beskrivits ovan under rubrikerna 
”Fysiska personer” och ”Aktiebolag”.

För fysiska personer beskattas utdelning på mark-
nadsnoterade aktier, vilket Vostok Emerging Finance 
Depåbevis är avsedda att bli när de upptagits till han-
del på Nasdaq First North Stockholm, i inkomstslaget 
kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska 
personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt 
preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. 
Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Swe-
den, eller när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av 
den svenska förvaltaren.

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive 
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 
procent såsom beskrivits ovan under rubriken ”Aktie-
bolag”. 

Vostok Emerging Finance anses ha skatterättsligt 
hemvist på Bermuda. Utdelning på Vostok Emerging 
Finance Depåbevisen får utbetalas utan innehållande 
av eller avdrag för någon skatt på Bermuda.

utskiftade Vostok Emerging Finance Depåbevis.2 För 
Inlösen depå bevis som säljs i marknaden är vederlaget 
försäljningsersättningen.

Omkostnadsbeloppet för Inlösendepåbevis som 
erhållits vid aktiespliten beräknas enligt den fördel-
ning av anskaffningsutgiften som beskrivits ovan 
under rubriken ”Erhållande av Inlösendepåbevis”. För 
Inlösendepåbevis som har köpts i marknaden utgör 
omkostnadsbeloppet den faktiska anskaffningsutgif-
ten för Inlösendepåbevisen. Omkostnadsbeloppet för 
samtliga Inlösendepåbevis av samma slag och sort 
beräknas gemensamt med tillämpning av genom-
snittsmetoden. Det bör observeras att Inlösendepå-
bevisen inte anses vara av samma slag och sort som 
Vostok New Ventures Depåbevisen. För marknads-
noterade Inlösendepåbevis får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas till 20 procent av nettoförsälj-
ningsersättningen enligt schablonmetoden.

Fysiska personer
Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. 
Kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter, till 
exempel depåbevis som representerar aktier, är fullt ut 
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och mot andra marknadsnoterade delägarrätter som 
uppstår under samma år, förutom mot andelar i vär-
depappersfonder och specialfonder som endast inne-
håller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. 
Kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter som 
inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 
procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 
Om ett underskott uppkommer i inkomstslaget kapi-
tal ett visst år medges skattereduktion mot kommunal 
och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighets-
skatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet 
som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av res-
terande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår.

2 Vostok New Ventures avser att ansöka om allmänna råd hos Skatte-
verket även beträffande värdet av utskiftade Vostok Emerging 
 Finance Depåbevis till ledning för beräkning av kapitalvinst eller kapi-
talförlust. Informationen kommer därefter att lämnas på Vostok New 
Ventures och Skatteverkets hemsidor.
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11VISSA SKATTEFRÅGOR FÖR INNEHAVARE 
AV DEPÅBEVIS SOM ÄR BEGRÄNSAT 
SKATTSKyLDIGA I SVERIGE
Innehavare av Vostok New Ventures Depåbevis, 
Inlösen depåbevis och Vostok Emerging Finance Depå-
bevis som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i 
Sverige till vilket deras innehav är hänförligt kommer 
normalt sett inte kapitalvinstbeskattas i Sverige vid 
avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan 
emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat.

Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska 
personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av 
Vostok New Ventures Depåbevis, Inlösendepåbevis 
eller Vostok Emerging Finance Depåbevis om de för-
värvats under tiden som den fysiska personen har 
varit obegränsat skattskyldig i Sverige och om denne 
vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de 
tio föregående kalenderåren har varit bosatt eller sta-
digvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna 
regel kan emellertid begränsas av skatteavtal mellan 
Sverige och andra länder.
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Varför genomför Vostok New Ventures en 
utskiftning av Vostok Emerging Finance
Det är Styrelsens ambition att uppfylla investerarnas 
olika önskemål genom att erbjuda transparent och 
direkt exponering mot två olika investeringsteman:
–  Vostok New Ventures: Investeringar i marknads-

platser på nätet och verksamheter med nätverks-
effekter

–  Vostok Emerging Finance: Investeringar i bolag 
som erbjuder moderna finansiella tjänster på tillväxt-
marknader

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 i 
Vostok New Ventures göra någonting?
Du som depåbevisinnehavare i Vostok New Ventures 
behöver inte göra någonting. Dina Inlösendepåbevis 
kommer automatiskt att bli inlösta och du erhåller ett 
Vostok Emerging Finance Depåbevis per Inlösendepå-
bevis. Om du av någon anledning inte vill delta i spli-
ten och det obligatoriska inlösenförfarandet, måste du 
sälja dina Vostok New Ventures Depåbevis senast den 
24 juni 2015 eller sälja dina Inlösendepåbevis senast 
den 10 juli 2015.

Vilka är mina valmöjligheter i samband 
med inlösenförfarandet?
Du har två valmöjligheter:
1.  Inte göra något och erhålla ett Vostok Emerging 

Finance Depåbevis för varje Inlösendepåbevis i 
samband med att dessa inlöses; eller

2.  Sälja samtliga eller en del av dina Inlösendepåbevis 
under handelsperioden mellan den 29  juni och den 
10 juli 2015. Inlösendepåbevisen kommer att hand-
las på Nasdaq Stockholm.

Var och när kan jag handla i Inlösendepåbevis?
Inlösendepåbevis kommer att handlas på Nasdaq 
Stockholm. Handeln kommer att pågå mellan den 29  
juni och den 10 juli 2015.

När och hur skiftas Vostok Emerging 
Finance Depåbevisen ut?
Avstämningsdagen för inlösen är 14 juli 2015. Utskift-
ningen av ett Vostok Emerging Finance Depåbevis för 
varje Inlösendepåbevis förväntas att ske omkring den 
16 juli 2015.

Hur många Vostok New Ventures Depåbevis 
kommer jag att ha efter inlösenförfarandet?
Efter att inlösen genomförts kommer du att ha samma 
antal Vostok New Ventures Depåbevis som du ägde 
före split och inlösen. Alla Inlösendepåbevis löses in 
automatiskt.

Frågor och svar
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13Vill du veta mer?
Styrelsens förslag till Extra bolagsstämma finns till-
gängligt på www.vostoknafta.com under rubriken 
Investor Relations. Depåbevisinnehavare i Vostok New 
Ventures som önskar handlingarna per post kan bestäl-
la dessa på telefon +46 (0) 545 015 50 eller per e-post  
info@vostoknafta.com.

För ytterligare frågor, kontakta: 
Per Brilioth, VD
Telefon: +46 (0)8-545 015 50
E-post: per.brilioth@vostoknafta.com

Björn von Sivers, Investor Relations
Telefon: +46 (0)8-545 015 50
E-post: bjorn.vonsivers@vostoknafta.com
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