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Vostok New Ventures informerar om utfallet i 
det skriftliga förfarandet samt 
nästkommande steg avseende föreslaget 
domicilbytet

Hänvisning görs till pressmeddelandet från Vostok New Ventures Ltd. (” ” eller ”VNV Bermuda Bolaget
”) den 14 april 2020 om skriftligt förfarande avseende emittentbyte samt vissa ändringar och avkall (

) i förhållande villkoren för dess obligationer 2019/2022 med ISIN SE0013233541.waivers

Det skriftliga förfarandet har nu avslutats med resultatet att obligationsinnehavarna har gett de 
godkännanden som VNV Bermuda har begärt.

Obligationsinnehavarnas godkännande var en förutsättning för slutförande av det så kallade Scheme 
of Arrangement (” ”) som är föremål för omröstning vid den särskild stämma Scheme of Arrangement
för depåbevisinnehavare i Bolaget (” ”) som hålls omedelbart efter Bolagets Scheme Meeting
årsstämma den 12 maj 2020. (Se Bolagets pressmeddelande och kallelse till Scheme Meeting av den 
28 april 2020.)

Karstående villkor för slutförande av Scheme of Arrangement är (i) att Nasdaq Stockholm ger ett 
villkorat godkännande för notering av de aktier i VNV Sverige som ska levereras i samband med 
Scheme oof Arrangement, (ii) att varken VNV Bermuda eller VNV Sverige är föremål för statliga 
påbud, föreläggande eller åläggande som förbjuder fullbordandet av Scheme of Arrangement samt 
(iii) att Bermudas högsta domstol fastställer Scheme of Arrangement. Samtliga dessa villkor 
förväntas uppfyllas i samband med den fastställandeförhandling vid Bermudas högsta domstol som 
förväntas äga rum mellan en till fyra veckor efter godkännande av Scheme of Arrangement vid 
Scheme Meeting.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Om oss

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och 
ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har 
ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New 
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet 
VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.
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