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Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd. har 
kallat till stämma för depåbevisinnehavarna 
att rösta om koncernens föreslagna 
domicilbyte till Sverige

På begäran av högsta domstolen i Bermuda har styrelsen i Vostok New Ventures Ltd. (”Vostok New 
” eller ” ”) idag kallat till en särskild stämma för innehavare av depåbevis (”Ventures Bolaget Depåbevis

”) i Bolaget (” ”) för att rösta om det föreslagna domicilbytet för Vostok New Särskild Stämma
Ventures-koncernen från Bermuda till Sverige (” ”), genom ett så kallat scheme of Domicilbytet
arrangement enligt bermudiansk rätt (” ”), som kommer att hållas omedelbart Scheme of Arrangement
efter årsstämman, , i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8, 111  cirka 15.30 den 12 maj 2020  
87, Stockholm, Sverige.

Kopior av kallelsen till den Särskilda Stämman, Scheme of Arrangement, en förklarande redogörelse 
som beskriver den Särskilda Stämman mer ingående samt ett röstkort finns tillgängligt på Bolagets 
hemsida,  .www.vostoknewventures.com

Enligt styrelsens förslag, som först offentliggjordes av Bolaget den 7 april 2020, kommer alla 
Depåbevis att lösas in och bytas ut mot aktier i ett svenskt koncernföretag som, efter fullföljandet av 
Scheme of Arrangement, kommer utgöra det nya moderbolaget i Vostok New Ventures-koncernen. 
Den 24 april 2020 lämnade Bolaget in en ansökan till högsta domstolen i Bermuda om ett beslut att 
begära sammankallandet av den Särskilda Stämman, i enlighet med bermudiansk rätt. Beslutet 
fattades den 27 april 2020.

På den Särskilda Stämman kan Depåbevisinnehavare rösta personligen eller för det fall 
Depåbevisinnehavaren är en juridisk person, genom en behörig företrädare. Depåbevisinnehavaren 
kan även utse ordföranden vid den Särskilda Stämman eller en annan person, oavsett om denna är 
Depåbevisinnehavare eller inte, att som ombud närvara och rösta för dennes räkning. Närmare 
anvisningar finns angivna i den förklarande redogörelsen och röstkortet som hålls tillgängliga på 
Bolagets hemsida.

Indikativ tidplan
Om den Särskilda Stämman godkänner Domicilbytet kommer Bolaget att ansöka om att högsta 
domstolen i Bermuda beslutar att fastställa det Scheme of Arrangement genom vilket Domicilbytet 
genomförs (“ ”). Styrelsen uppskattar att Domicilbytet kan genomföras inom Fastställandeförhandling
fyra veckor efter Fastställandeförhandlingen, vilken i sin tur förväntas ske en till fyra veckor efter den 
Särskilda Stämman godkänner Scheme of Arrangement, under förutsättning att alla andra villkor för 
genomförandet av Scheme of Arrangement är uppfyllda vid denna tidpunkt. Bolaget kommer att hålla 
Depåbevisinnehavarna uppdaterade om förändringar i den indikativa tidplanen.

http://www.vostoknewventures.com/
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Telefonkonferens
VD Per Brilioth och Bolagets ledning kommer att presentera det föreslagna Domicilbytet och 
övervägandena därtill på en telefonkonferens den 29 april 2020, som hålls i anslutning till 
presentationen av Bolagets Q1-rapport. Deltagarna kommer beredas tillfälle att ställa frågor. Närmare 
information och inringningsdetaljer framgår av pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 april 
2020.

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.

Notice to US investors in Vostok New Ventures:

The Redomestication relates to the SDRs of a Bermuda company that is a “foreign private issuer” (as 
defined under Rule 3b-4 under the US Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “US 

”)) and is being made by means of a Scheme of Arrangement provided for under Exchange Act
Bermuda law. A transaction effected by means of a Scheme of Arrangement is not subject to the 
tender offer rules or the proxy solicitation rules under the US Exchange Act. Accordingly, the 
Redomestication is primarily subject to the disclosure requirements and practices applicable in 
Bermuda to schemes of arrangement, which differ from the disclosure requirements of the United 
States tender offer and proxy solicitation rules.

The securities referred to in this announcement have not been registered under the US Securities Act 
of 1933, as amended (the “ ”), and may not be offered or sold in the United States US Securities Act
absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities 
Act. There will be no public offering of securities in the United States.

The issuance of shares pursuant to the Redomestication and Scheme of Arrangement will not be 
registered under the Securities Act, and will be issued pursuant to the exemption provided by Section 
3(a)(10) under the Securities Act.

Neither the US Securities and Exchange Commission, nor any US state securities commission, has 
approved or disapproved of the shares to be issued in connection with the Redomestication and 
Scheme of Arrangement, or determined if this announcement is accurate or complete.

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=A5uJrqJO5LrSTWq61dtHMGO9Rs3e0EC_5D9MvZlca8jaEjehg7y6Nk6Jc6Mi5LIPn5w90Ycc4qGBaQmcJvp0KJpHHeEzxujzpeekV9WDO7Q3xOBaXpYFBLj56BhNif06
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Any representation to the contrary is a criminal offense in the US. 

Forward-Looking Statements: This announcement may include forward-looking statements. These 
forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the 
terms “believes”, “envisages”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” 
or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward-looking 
statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the 
Company’s or its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, 
the Company’s or its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, 
strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward-looking statements 
involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may 
or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking statements are not 
guarantees of future performance and that actual results or developments may differ materially from 
those made in or suggested by the forward-looking statements contained in this announcement, and 
may not be indicative of results or developments in subsequent periods.

The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the 
date hereof and the Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-
looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, 
unless so required by applicable securities laws.
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