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Kallelse till extra bolagsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd. 

Innehavare av depåbevis avseende stamaktier med ett nominellt värde om 0,01 USD vardera i 

Vostok Emerging Finance Ltd (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”Stämman”) 

måndagen den 9 november kl. 14.00 hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10 i Stockholm. 

Anmälan m.m. 

Innehavare av depåbevis avseende stamaktier i Bolaget med ett nominellt värde om 0,01 USD 

vardera som önskar delta i Stämman ska: 

(1) dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare 

tisdagen den 3 november; 

(2) dels anmäla sig hos Bolaget, senast tisdagen den 3 november 2015 per post till adressen 

Bolagsstämma, Vostok Emerging Finance Ltd, c/o Ryska Posten AB Box 272 44, 102 53 

Stockholm, per telefon 08-545 015 50 eller via e-post 

sgm2015@vostokemergingfinance.com. Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, 

person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Om innehavare av 

depåbevis avser att företrädas av ombud, ska ombudets namn uppges. 

Innehavare av depåbevis som avser låta sig företrädas genom ombud, ska utfärda en daterad 

och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt 

kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i 

original samt, i förekommande fall, registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per post 

till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på 

www.vostokemergingfinance.com. 

Innehavare av depåbevis som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste begära en tillfällig 

rösträttsregistrering av depåbevisen för att äga rätt att delta på Stämman. Innehavare av 

depåbevis som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 

tisdagen den 3 november 2015. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid Stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

7. Val av styrelseledamöter. 
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8. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 

9. Beslut om nyemission. 

10. Beslut om tillsättande av valberedning. 

11. Stämmans avslutande. 

Styrelsens förslag till beslut 

Val av ordförande vid Stämman (punkt 1) 

Styrelsen föreslår att advokat Jesper Schönbeck väljs till ordförande vid Stämman.  

Val av nya styrelseledamöter (punkt 6-8) 

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Josh Blachman 

och Keith Richman har beslutat sig för att lämna styrelsen med verkan från och med valet av de 

nya styrelseledamöterna. Styrelsen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget, 

Milena Ivanova och David Nangle väljs till ledamöter i styrelsen i enlighet med bestämmelserna i 

Bolagets bolagsordning. Styrelsen kommer därmed, under förutsättning av Stämmans 

godkännande, bestå av Lars O Grönstedt (ordförande), Per Brilioth, Milena Ivanova och David 

Nangle. 

Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 800 000 SEK, varav 

400 000 SEK till styrelsens ordförande och 200 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av 

Stämman och som inte är anställda i Bolaget. Styrelseledamöterna föreslås, i linje med 

marknadspraxis, tillåtas fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är 

skatteneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör så är ensamt 

ansvarig för eventuella skattekonsekvenser. 

Milena Ivanova  

Milena Ivanova är bulgarisk medborgare, född 1975. Milena Ivanova innehar en MBA från 

INSEAD, Frankrike och en kandidatexamen i Europeisk företagsekonomi från University of 

Lincolnshire and Humberside i Storbritannien.  

Milena Ivanova tjänstgjorde som vice chef för Equity Research hos Renaissance Capital och var 

företagets Rysslandstrateg stationerad i Moskva fram till slutet av 2012. Hon anslöt till 

Renaissance Capital i början av 2008 som bankens analytiker för Centralasien stationerad i 

Almaty, för att därefter tjänstgöra som chef för Research and Equities för Centralasien. Tidigare 

arbetade Milena Ivanova för UniCredit Markets & Investment Banking (CAIB) mellan 2004-2008. 

Hon var analytiker i kapitalanalys/bank-gruppen, ansvarig för den regionala CEE-övervakningen 

av den finansiella sektorn och enskilda bankaktier. Hon arbetade som FIG-bankman hos CAIB 

Corporate Finance i Wien mellan 2004-2006, specialiserad på finansiella institutioner i Central- 

och Östeuropa samt rådgivning till klienter avseende bank M&A och IPOs. Hennes erfarenhet av 

transaktioner sträcker sig över 8 europeiska tillväxtmarknader. Mellan 1997-2002 hade Milena 

olika befattningar hos TMP Worldwide (monster.com) i Central- och Östeuropa, där hon även var 

medlem i ledningsutskottet som ansvarade för affärsutveckling. 

Sedan 2013 har Milena Ivanova arbetat som självständig rådgivare, mentor och affärsängel till 

start-up företag, i huvudsak i Bulgarien. 

David Nangle 
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David Nangle är irländsk medborgare, född 1975. David Nangle innehar en ekonomiexamen i 

internationella affärer (Franska) från University College Dublin i Irland. 

David Nangle har under sin karriär hittills fokuserat på den finansiella sektorn inom 

tillväxtmarknader. Han anslöt till ING Barring’s Emerging Markets Researchavdelning under 2000 

och när han slutade 2006 var han ansvarig för EMEA Banks analysavdelning. David anslöt till 

Renaissance Capital under 2006 och har tillbringat större delen av sin karriär där, varvid han hjälpt 

företaget att utveckla och expandera sin finansiella och analysverksamhet från en stark bas i 

Ryssland till en ledande franchiseverksamhet över hela EMEA-regionen. 

Utöver att bo i Ryssland har David rest mycket under sin karriär, granskat finansiella 

serviceföretag och deltagit i ett antal transaktioner på kapitalmarknaden inom detta fokusområde. 

David har under årens lopp mottagit ett antal utmärkelser för sitt framstående arbete både på 

nationell och regional nivå. Mest utmärkande är hans förstaplatsranking för Ryssland och EMEA 

från Institutional Investor. David var även head of research under större delen av sin tid hos 

Renaissance Capital.  

Sedan september 2015 är David Nangle verkställande direktör för Vostok Emerging Finance Ltd.  

Beslut om nyemission (punkt 9) 

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 

5 879 964,40 USD genom en nyemission av högst 587 996 440 stamaktier med ett nominellt 

värde om 0,01 USD vardera. Följande villkor ska gälla. 

Innehavare av depåbevis ska med företrädesrätt ha rätt att teckna sig för depåbevis som 

representerar de nya stamaktierna. För varje depåbevis avseende stamaktier med nominellt värde 

om 0,01 USD som innehas på avstämningsdagen kommer innehavare av depåbevis erhålla en (1) 

teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) depåbevis som vardera 

representerar en (1) ny stamaktie. För det fall att inte alla aktier som representeras av depåbevis 

tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier (som 

representeras av depåbevis) som tecknats utan stöd av teckningsrätter, varvid aktier (som 

representeras av depåbevis) i första hand ska tilldelas de som även tecknat aktier (som 

representeras av depåbevis) med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var innehavare på 

avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till antalet teckningsrätter som 

utnyttjats för teckning av aktier (som representeras av depåbevis) och, för det fall att så inte är 

möjligt, genom lottning. I andra hand ska aktier (som representeras av depåbevis) tilldelas de som 

tecknat aktier (som representeras av depåbevis) utan stöd av teckningsrätter och, för det fall att 

tilldelning till dessa aktieägare inte kan ske fullt ut, i förhållande till det antal aktier (som 

representeras av depåbevis) som var och en har tecknat sig för och, för det fall så inte är möjligt, 

genom lottning. 

Teckning och betalning för depåbevis som representerar stamaktier med företrädesrätt ska ske 

från och med den 19 november 2015 fram till och med den 3 december 2015. Styrelsen ska dock 

ha rätt att utöka tiden för teckning och betalning. Ansökan om att teckna utan stöd av 

teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista inom teckningsperioden, varefter betalning i 

kontanter ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan, dock inte senare än tre 

bankdagar efter det att avräkningsnotan mottogs. 

Teckningspriset per nytt depåbevis är fastställt till 1,00 SEK, vilket motsvarar cirka 0,12 USD, för 

varje nytt depåbevis. 
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De nya stamaktierna ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning 

som inträffar närmast efter det att emissionen av nya stamaktier har registrerats. 

Avstämningsdagen för att delta i emissionen av nya stamaktier (som representeras av depåbevis) 

med företrädesrätt ska vara den 17 november 2015. 

Beslut om tillsättande av valberedning (punkt 10) 

Nomineringsprocessen inför årsstämman 2016 föreslås gå till enligt följande: En valberedning ska 

sammankallas av Bolagets styrelseordförande och bestå av upp till fyra representanter utsedda 

bland Bolagets större depåbevisinnehavare samt av styrelsens ordförande. Ägarförhållandena ska 

baseras på depåbevisinnehavarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i 

december 2015. Valberedningens medlemmar ska offentliggöras så snart de utsetts. Om 

ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna 

ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till 

dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Om enighet inte 

kan uppnås ska till ordförande utses den som företräder den till röstetalet störste 

depåbevisinnehavaren. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 

2016: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter, (iii) val av 

styrelseordförande, (iv) styrelsearvoden, (v) val av revisorer, (vi) arvode till revisorerna samt (vii) 

hur nomineringsprocessen inför årsstämman 2017 ska genomföras. 

_______________________ 
 

Stockholm i oktober 2015 
 

Styrelsen för Vostok Emerging Finance Ltd  
Säte: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda 

 
Pareto Securites AB 


