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VIKTIG INFORMATION 
Detta prospekt har upprättats i samband med nyemissionen (”företrädesrättsemissionen”) om högst 19 587 133 aktier  
(de ”nya aktierna”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alpcot Agro AB (publ) (”Bolaget” eller ”Alpcot Agro”). 
Bolaget har upprättat dels detta prospekt på svenska, dels en engelsk översättning härav. De nya aktierna erbjuds initialt 
till ägare av Alpcot Agros befintliga aktier (de ”befintliga aktierna”).

Den svenska språkversionen av detta prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap. 25–26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Varken teckningsrätterna (såsom definierade häri), de betalda tecknade aktierna (”BTA”) eller de nya aktierna som omfat-
tas av företrädesrättsemissionen har registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act 
från 1933 i dess gällande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i USA och ej heller i enlig-
het med någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något 
undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller teckning eller överlåtas i USA eller Kanada eller till medbor-
gare eller personer med hemvist där eller till eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons, såsom detta definieras i 
Regulation S i United States Securities Act 1933. 

Företrädesrättsemissionen riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln, och andra till företrädesrätts-
emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i, eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
 Sydafrika eller USA eller något land där distributionen eller företrädesrättsemissionen kräver åtgärd enligt föregående 
mening eller strider mot lagar eller regler i sådant land. Anmälan om förvärv av nya aktier indirekt eller direkt i strid med 
ovanstående kan bli ogiltig.

Tvist rörande eller relaterad till företrädesrättsemissionen, innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första 
instans.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets kontor och hemsida www.alpcotagro.se, på Carnegies hemsida www.carnegie.se 
samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Informationen på Bolagets hemsida är inte införlivad i detta prospekt och 
utgör inte en del av detta prospekt. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Carnegie avseende 
riktigheten eller fullständigheten av den information som finns i detta prospekt och ingenting i detta prospekt ska ses som 
en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden, då Carnegie inte har gjort någon oberoende 
verifiering av informationen.

Förutom vad som framgår av revisorns rapport på sidan 150 eller annars uttryckligen anges, har ingen information i 
 Prospektet översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer

Carnegie agerar uteslutande för Bolagets och ingen annans räkning i samband med företrädesrättsemissionen. Carnegie 
kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta prospekt eller ej) som sin 
klient i förhållande till företrädesrättsemissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Bolaget för 
tillhandahållande av det skydd som bereds till deras respektive klienter eller för råd i samband med företrädesrättsemissio-
nen eller någon transaktion eller uppgörelse som det refereras till i detta prospekt.

Vissa siffror i detta prospekt har avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.

FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN, MARKNADSINFORMATION, M.M.
Detta prospekt innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Alpcot Agros aktuella syn på framtida händel-
ser samt finansiell och operativ utveckling. Varje uttalande som inte uteslutande är historiska fakta utgör sådan information. 
Vidare kan framåtblickande uttalanden identifieras genom att termer såsom, men ej begränsat till, ”kan”, ”kommer”, ”för-
väntas”, ”tror”, ”antar”, ”planerar”, ”avser”, ”vill”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”siktar”, ”förutser”, ”söker”, ”strävar”, ”skulle 
kunna” och ”bör” eller en negation av sådan ord eller andra variationer av sådana eller jämförbara ord.

Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta prospekt och Alpcot Agro gör ingen utfästelse 
om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida 
händelser eller dylikt. Även om Alpcot Agro anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är 
rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta 
och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa framtidsinriktade uttalanden.

I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska resultat eller 
prestationer skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och 
branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Alpcot Agro är verksamt. Viss information 
har inhämtats från flera olika utomstående källor och Alpcot Agro har strävat efter att återge sådan information korrekt i 
detta prospekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktighe-
ten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Marknadsstatistik är dock till sin natur förenad med osäkerhet 
och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är 
begränsat av flera skäl, bland annat genom att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom 
användande av olika metoder och med olika antaganden. Viss statistik i detta prospekt har sammanställts av Alpcot Agro 
varigenom en mängd antaganden gjorts av Bolaget. Även om Alpcot Agro anser att sammanställningsmetod och antagan-
den är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas av eller verifieras av oberoende källor. Mot bak-
grund härav uppmärksammas läsaren av detta prospekt särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i detta prospekt är 
förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Alpcot Agro känner till och kan försäkra 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock 
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Sammanfattning

öVERSIKT
Alpcot Agro, är ett publikt svenskt aktiebolag som 
grundades 2006 av Alpcot Capital Management 
Limited (”Investeringsrådgivaren” eller ”ACM”). 
Alpcot Agro investerar i det så kallade svartjordsbältet1) 
i Eurasien där klimatförhållandena är gynnsamma för 
att bedriva jordbruk. Svartjordsbältet sträcker sig från 
norra Ukraina, genom södra Ryssland till Sibirien. 
Bolaget startade sin verksamhet under 2007 i 
Voronezh-regionen i Ryssland. Sedan bildandet 2006, 
har Alpcot Agro genomfört kapitalanskaffningar 
genom emissioner av aktier och konvertibler, vilka 
sammantaget tillfört Bolaget cirka 1 451 miljoner kro-
nor före transaktions kostnader. Sedan den 19 oktober 
2009 handlas Bolagets aktier på NASDAQ OMX First 
North i Stockholm.

Affärsidé
Alpcot Agros affärsidé är att generera en attraktiv 
avkastning på investerat kapital genom att förvärva 
och bruka jordbruksmark i Ryssland och i andra stater 
inom Oberoende staters samvälde (”OSS”). Alpcot 
Agros operationella strategi är att bedriva ett effektivt, 
modernt jordbruk enligt internationell modell. 
Bolagets värdekedja består av tre delar: växtodling, 
lagring och försäljning. Bolaget har också kött- och 
mjölkproduktion.

Organisation
Bolaget har verksamhet i sex regioner i Ryssland 
– Kurgan, Kursk, Lipetsk, Tambov, Volgograd och 
Voronezh – och fyra regioner i Ukraina – Ivano-
Frankivsk, Lviv, Poltava och Volyn. Bolagets huvud-
kontor ligger i Moskva.

Alpcot Agro har ingått ett managementavtal 
(”Managementavtalet”) med ACM. Bolaget har, enligt 
Managementavtalet, tillgång till ACM som investe-
ringsrådgivare. ACM stödjer Alpcot Agros ledning i 
allmänhet. ACMs huvuduppgifter omfattar granskning 
av investeringsmöjligheter, rekrytering av nyckel-

personer, support vid registrering av jordbruksmark i 
Ryssland och Ukraina, implementering av investerings-
beslut samt utveckling av finansiella och strategiska 
planer.

Per 30 september 2009 hade Alpcot Agro totalt i 
Ryssland 1 051 heltidsanställda (inklusive säsongs- och 
deltidsanställda) av vilka 26 var agronomer, 180 var 
maskinförare, 577 var lastbilsförare, mekaniker och 
övrig supportpersonal samt 268 var administrativ- eller 
servicepersonal inom ekonomi-, finans-, personal- och 
inköps funk tioner. Per 30 september hade Alpcot Agro 
64 heltidsanställda i Ukraina.

Verksamhetsstrategi
Bolagets långsiktiga mål för markinnehav i Ryssland är 
120 000–150 000 hektar, vilket är mindre än dagens 
nivå. Det primära målet för markinnehavet i Ukraina är 
att nå minst 20 000 hektar, vilket skulle skapa förutsätt-
ningar för en lönsam verksamhet i Ukraina. Detta mål 
beräknas uppnås under 2010. För närvarande ligger 
fokus på att optimera den geografiska strukturen för 
marktillgångarna genom selektiva förvärv, försäljningar 
och byten. Alpcot Agro använder i huvudsak väster-
ländska jordbruksmaskiner och i mindre utsträckning 
rysk utrustning där detta är ekonomiskt befogat. 
Alpcot Agro kommer att fortsätta att investera i 
moderna maskiner och utrustning.

Landsförvärvsstrategi
Alpcot Agros förvärv sköts av ACM. ACM sköter även 
registreringen av arrendeavtal och arbetar parallellt 
med att förvärva den mark som Alpcot Agro brukar. 
Landförvärvsmöjligheter utvärderas baserat på en rad 
fastställda kriterier såsom jordkvalitet och nederbörd, 
storlek på fokusområdet, närhet till befolkningscentra, 
närhet och tillgång till infrastruktur, geografisk utbred-
ning, geografisk diversifiering, relationer till lokala 
myndigheter med målsättningen att skapa ett effektivt 
jordbruksbolag.

Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till prospektet. 
Varje beslut som baserar sig på detta prospekt skall grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess 
helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungna 
att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i 
eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig i förhål
lande till de andra delarna av prospektet.

1) Svartjord eller chernozem är en svartfärgad styv lera som har en hög mullhalt och är mycket bördig.
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Under 2008 gjorde Alpcot Agro omfattande investe-
ringar i nya maskiner och utrustning uppgående till 
cirka 327 miljoner kronor, och under första halvåret 
2009 har Bolaget investerat ytterligare 18 miljoner kro-
nor. Bolaget har kapacitet att odla och höstså upp till 
50 000 hektar under 2009. 

Tillgång till lagring är en  viktig del i Alpcot Agros 
värdekedja. Det är också viktigt för Bolaget att kunna 
torka, förvara, rensa och behandla det egna utsädet 
inför kommande sådd. Alpcot Agro använder fyra 
typer av lagring, planlager, lufttät lagring i tält, ryska 
silos och nya silos. Bolaget har en total lagringskapaci-
tet om cirka 145 300 ton i planlager och hus, samt 
ytterligare 35 000 ton i lufttäta tält.

Alpcot Agros investeringar har i huvudsak finansie-
rats genom eget kapital. Bolaget arbetar aktivt för att 
kunna nyttja en större grad av skuldfinansiering.

År 2008 producerade Alpcot Agro cirka 150 000 ton 
(före rensning och torkning) av olika grödor på cirka 
55 600 hektar. Alpcot Agro skördade totalt cirka 72 400 
hektar inklusive fodergrödor i Ryssland under 2009.3) 
Exklusive fodergrödor uppgick skörden till cirka 
65 800 hektar motsvarande cirka 169 300 ton (före rens-
ning och torkning). Bolaget höstsådde cirka 44 000 
hektar höstvete i Ryssland 2009.

Den 30 september 2009 hade Alpcot Agro totalt 
cirka 4 960 djur på tre stora gårdar av vilka cirka 2 340 
djur producerar mjölk.

Alpcot Agros verksamhet i Ukraina
Bolaget startade sin verksamhet i Ukraina under våren 
2008 och har etablerat sig i västra och centrala delarna 
av Ukraina. Alpcot Agro tar kontroll över jordbruks-
mark genom att ingå långsiktiga arrendeavtal med 
främst markägare och pajägare. Den 31 oktober 2009 
arrenderade Bolaget cirka 5 510 hektar jordbruksmark. 
Tabellen nedan visar hur Bolagets markinnehav i 
Ukraina fördelar sig på olika regioner. 

LAND UNDER KONTROLL

Region Hektar

Ivano-Frankivsk 960

Lviv 2 790

Poltava 750

Volyn 1 010

Ukraina totalt 5 510

Källa: Alpcot Agro

Bolaget sådde cirka 4 190 hektar höstvete under hös-
ten 2008. Under våren 2009 sådde Bolaget vårvete, 
bovete, senap och soja på cirka 1 930 hektar. Alpcot 
Agro skördade totalt cirka 6 150 hektar motsvarande 
cirka 11 670 ton under 2009 i Ukraina. Bolaget höst-
sådde cirka 2 200 hektar höstraps och höstvete i 
Ukraina 2009.

Region
Mark under kontroll

(hektar)
 ägd mark

(hektar)
Registrerad mark

(hektar)

Kurgan 13 000 13 000 –

Kursk 47 000 26 000 4 600

Lipetsk 15 000 11 000 9 500

Tambov 15 000 8 000 2 900

Volgograd 18 000 3 000 –

Voronezh 62 000 30 000 8 800

Ryssland totalt 170 000 91 000 25 800
Källa: Alpcot Agro

Alpcot Agros verksamhet i Ryssland
Huvuddelen av den mark som förvärvats av Alpcot Agro har köpts inom ramen för det ryska paj-systemet, vilket 
innebär att Bolaget köper landcertifikat som ger rätten till indirekt ägande av ett markområde.

Den 31 oktober 2009 kontrollerade Alpcot Agro cirka 170 000 hektar jordbruksmark1). Av Bolagets mark under 
kontroll är cirka 91 000 hektar ägd mark2) varav endast en begränsad del, cirka 25 800 hektar, är registrerad i något 
dotter bolags namn. Tabellen nedan visar hur Bolagets markinnehav i Ryssland fördelar sig på olika regioner.

1) Se avsnitt Definitioner och ordlista – Mark under kontroll.
2) Se avsnitt Definitioner och ordlista – Ägd mark.
3)  Den odlade arealen och skördearealen för olika grödor har justerats något på grund av förändringar i markinnehavet under 2009. En gård i Voronezh har till 

exempel sålts under första halvåret 2009.
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MARKNADSöVERSIKT
De långsiktiga, globala förutsättningarna för jord-
brukssektorn är gynnsamma även om sektorn för när-
varande påverkas av den globala lågkonjunkturen. De 
viktigaste marknadsdrivkrafterna för jordbrukssektorn 
är den globala befolkningstillväxten, ekonomisk 
utveckling – ökat välstånd, förändrade matvanor och 
nya energikällor.

Jordens befolkning uppgår för närvarande till cirka 
6,8 miljarder människor. Förenta Nationerna (”FN”) 
förut spår att världens befolkning kommer att vara cirka 
9,1 miljarder 2050, en ökning med cirka 35 procent jäm-
fört med dagens nivå. Befolkningen i Europa beräknas 
däremot minska från 2020.

IMF förutspår att den globala ekonomin kommer att 
minska med cirka 1,4 procent under 2009, för att där-
efter växa med cirka 2,5 procent under 2010. Återhämt-
ningen kommer sannolikt att ledas av tillväxt- och 
utvecklingsländerna och då främst de så kallade BRIC-
länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina).

I takt med att välståndet ökar förändras våra mat-
vanor. Den största förändringen är övergången till mer 
kalori- och proteinrika livsmedel, till exempel kött och 
mejerivaror. Produktion av kött och mejerivaror kräver 
stora mängder spannmål som foder, en ökning av kött-
konsumtionen flerdubblar således efterfrågan av 
spannmål.

Även om oljepriset minskat kraftigt sedan toppnote-
ringen 2008 är intresset för biobränslen som alternativa 
energikällor oförminskat. Den största efterfråge-
ökningen på biobränslen under senare år har gällt lik-
vida biobränslen för transport, varav etanol och biodie-
sel efterfrågats mest.

Det globala jordbruket
Under 2008/2009 beräknas den globala produktionen 
av spannmål öka med nästan fem procent jämfört med 
2007/2008 och uppgå till närmare 2 226 miljoner ton. 
Världens största spannmålsproducenter – Kina, USA, 
Europeiska Unionen (”EU”), Indien och Ryssland – sva-
rar för 65 procent av världsproduktionen. Oljeväxt pro-
duktionen beräknas uppgå till närmare 395 miljoner 
ton 2008/2009, en ökning med  nästan 1 procent jäm-
fört med föregående år. För 2007/2008 uppgick 
socker betsproduktionen till cirka 227 miljoner ton och 
sockerrörsproduktionen till cirka 1 613 miljoner ton. 
Huvudproducenter av sockerbetor var Frankrike, 
Tyskland och USA. De största sockerrörsproducen-
terna var Brasilien, Indien och Kina. 

Den kraftiga prisökningen på spannmål under 
2007/2008 berodde på bristande tillgång i många 
export- och produktionsländer och på genomgående 
hög efterfrågan på jordbruksprodukter. Världspriset på 
vete sjönk under 2008/2009 men beräknas öka med 
15 procent fram till 2018/20191).

Ryssland
Ryssland har drabbats hårt av den globala lågkonjunk-
turen. The Economist Intelligence Unit bedömer att 
den ryska bruttonationalprodukten kommer att minska 
med sju procent 20092). Den senaste oljeprisupp-
gången har dock minskat trycket på den ryska stats-
budgeten. Regeringen strävar efter att hålla budget-
underskottet inom cirka 9 procent av BNP under 2009. 
Regeringen har introducerat stimulanspaket för att 
mildra krisens effekter på den inhemska ekonomin. 
Ryska banker kommer att rekapitaliseras med cirka 4,8 
miljarder USD i år och därutöver kommer 10 miljarder 
USD att avsättas för stöd till ryska banksystemet under 
2010.

Jordbruk
Privat ägande av land var inte tillåtet i Ryssland mellan 
1917 och 1991. Under denna period gick Ryssland från 
att vara en av världens största veteexportörer till att bli 
importör. Åren med vanskötsel av jordbruket i Ryssland 
har lett till flera strukturella problem, bland annat dålig 
ledning, låg gödningsmedelsanvändning, omodern 
jordbruksteknik och utrustning, otillräcklig rotation av 
grödor, bristande lagringskapacitet och bristfälligt 
transportsystem och infrastruktur. Numera är privat 
ägande av jordbruksmark tillåtet även om det finns res-
triktioner för utländska företag och deras ryska dotter-
bolag när det gäller markägande. 

Den ryska regeringen har utsett jordbrukssektorn till 
en av de nationellt prioriteterade sektorerna och lanse-
rat en rad åtgärder för att stödja jordbrukssektorn. Den 
viktigaste åtgärden är det statliga interventions pro-
grammet. 

Under senare år har den uppodlade jordbruksmar-
ken i Ryssland minskat avsevärt. 1992 fanns cirka 115 
miljoner hektar odlad mark jämfört med cirka 77 miljo-
ner hektar 20083). Priserna i svartjordsområdet varierar 
mellan 300 USD och 800 USD per hektar. Detta är 
mycket lägre än priset i många andra länder. Genom-
snittspriset i EU är 49 000 USD4) per hektar, medan pri-
set på jordbruksmark i Sverige varierar mellan närmare 
23 000 USD per hektar för den bästa åkermarken i södra 
Sverige till ungefär 2 180 USD per hektar i Norrland5).

1) FAPRI, ”2009 U.S. and World Agricultural Outlook”, januari 2009.
2) The Economist Intelligence Unit, “Country report: Russia”, august 2009.
3) Rosnedvizhimost, ”Russian agricultural inventory report”, 2006; Rosstat ”Russia in figures”, 2009.
4) USDA, ”Agricultural Statistics 2008”, 2008.
5) LRF Konsult, ”Åkermarkspriser helåret 2008”, februari 2009.
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År 2007/2008 hade Ryssland en rekordskörd om 
cirka 108 miljoner ton spannmål1). Spannmålsskörden 
2008/2009 förväntas uppgå till 85 miljoner ton, vilket är 
en minskning med mer än 21 procent2). Huvud skälet till 
nedgången i spannmålsskörden är torkan som drabbat 
många regioner, speciellt Volgaområdet, bland annat 
vid Volgograd, där torkan var den värsta på 30 år. Pris-
erna inklusive moms i mitten av augusti i Voronezh i 
Ryssland uppgick till cirka 4 200 RUB (133 USD3)) per ton 
klass 3 vete. Rysslands produktion av oljeväxter4) domi-
neras av solrosor. 

Produktionen av solrosor ökade med 1,7 miljoner ton 
till 7,3 miljoner ton under 2008, huvudsakligen till följd 
av att den odlade arealen för solrosor ökade med cirka 
16,3 procent till 6,2 miljoner hektar5). Priset på solrosor 
var cirka 9 000 RUB per ton (285 USD6)) i augusti 20097).

Kött- och mjölkproduktionen i Ryssland kollapsade 
under 1990-talet, vilket gjorde Ryssland till en stor 
netto importör av fläsk-, nöt- och kycklingkött. Den 
ryska regeringen har gjort återhämtning av djurhåll-
ningen till en nationell prioritet, vilket återspeglas i det 
nationella jordbruksprogrammet. Programmet ger pri-
vata initiativ inom djurhållning, speciellt mjölkproduk-
tion, räntesubventioner, skattelättnader och andra för-
måner för en period på upp till åtta år.

 Den ryska jordbrukssektorn är fragmenterad på 
grund av privatiseringsprocessens struktur under tidigt 
1990-tal, då de flesta invånarna på landet blev indirekta 
ägare av jordbruksmarken. Allt eftersom reformer 
genomfördes och privat jordägande blev möjligt, star-
tade en konsolideringsprocess. Några stora aktörer har 
etablerat sig under det senaste årtiondet, men ingen av 
dem har någon dominerande marknadsandel. De 
största ryska bolagen inom jordbruk är Razgulay, OGO-
gruppen, Cherkizovo, yug Rusi och Prodimex. Utöver 
de ryska bolagen har flera utländska investerare under 
de senaste åren börjat förvärva jordbruksmark och 
inlett växtodling i Ryssland. Bland de mer betydelse-
fulla aktörerna vid sidan av Alpcot Agro återfinns Black 
Earth Farming och Trigon Agri.

Ukraina
Ukraina drabbades hårt av den globala lågkonjunktu-
ren. Kreditkrisen, den höga tillväxten som finansierats 
av utlandsskulder samt en kollaps i efterfrågan på stål, 

Ukrainas största industri, har lett till en djup recession. 
Ukrainas BNP förutspås minska med 17 procent under 
20098). De största riskerna som kan motverka en ekono-
misk återhämtning är de osäkra utsikterna för landets 
valuta, hryvnian (”UAH”), och banksektorn. I november 
2008 godkände IMF ett program om 16,4 miljarder dol-
lar för att hjälpa Ukraina att klara den finansiella och 
ekonomiska krisen. Den genomsnittliga årliga inflatio-
nen nådde 25 procent under 2008. Orsaken var en stark 
ekonomi och stigande mat- och råvarupriser. Inflations-
takten minskade till 22 procent under slutet av året. 

Den inhemska politiska scenen har varit turbulent de 
senaste åren. Nästa presidentval kommer att hållas den 
17 januari 2010.

Jordbruk
Ukraina har ungefär 60,3 miljoner hektar mark varav 
cirka 69 procent används för jordbruksändamål9). 
Ukraina har kontinentalklimat vilket skapar goda förut-
sättningar för flera olika grödor. 

Ukraina har restriktioner kring försäljning av jord-
bruksmark. Jordbruksbolag arrenderar istället marken 
på mellan 3 och 49 år. Regeringen har infört flera stimu-
lansåtgärder som gynnar jordbruksbolagen, bland 
annat lättnader i momssystemet för jordbruksbolag. 

Under jordbruksåret 2008/2009 förväntas ukrainska 
bolag skörda totalt 53,3 miljoner ton spannmål med en 
genomsnittlig avkastning på 3,47 ton per hektar10). 
Enligt jordbruksministeriet förväntas Ukraina exportera 
25–26 miljoner ton spannmål under säsongen 
2008/2009. Huvudmarknaderna för Ukrainas spann-
målsexport är EU och Afrika11). 

Ukrainas marknad är kopplad till världsmarknadspri-
serna och följer vanligtvis samma prisutveckling, vilken 
påminner om den ryska inhemska spannmålsmarkna-
den. Regeringens verktyg för att reglera den inhemska 
marknaden i Ukraina är ”Jordbruksfonden” som agerar 
på jordbruksministeriets vägnar. 

Situationen för spannmålsproduktionen i Ukraina 
påminner om den ryska marknaden där ingen enskild 
producent har någon dominerande marknadsposition. 
Vissa av de största utländska spannmålsproducenterna 
är Trigon Agri, Landkom International och Mriya.

 1)    Ryska jordbruksministeriet, ”Information on social-economic situation of Russia”, 2009; Rosstat, ”Agriculture in 2008”.
 2) Ryska jordbruksministeriet, Ministerns tal i september 2009 om torkans konsekvenser.
 3) Per den 31 augusti 2009 var RUB/USD-kursen 0,03172.
 4) De viktigaste oljeväxterna är kokosnöt (kopra), bomullsfrön, palmkärnor, jordnötter, raps, sojabönor och solrosfrön.
 5)    Ryska jordbruksministeriet, ”Information on social-economic situation of Russia”, 2009; Rosstat, ”Agriculture in 2008”.
 6) Per den 31 augusti 2009 var RUB/USD-kursen 0,03172.
 7)    Ryska jordbruksministeriet, “Dynamics of prices for selected agricultural products”, augusti 2009.
 8) The Economist Intelligence Unit, ”Country report: Ukraine”, augusti 2009.
 9) FAO, statistical database.
10) USDA FAS, ”Agricultural Economy & Policy report”, februari 2009.
11) Ukrstat, ”Statistics of agriculture”, 2009.
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 7 september 2006 – 31 december 
2007 och 1 januari – 31 december 2008 är hämtade ur Bolagets reviderade omräknade koncernräkenskaper, vilka 
har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) såsom de har antagits av den 
Europeiska Unionen. Uppgifter motsvarande oreviderade koncernräkenskaper för delårsrapporter 1 januari – 
30 juni 2008 respektive 2009 har hämtats ur Bolagets koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med 
IAS 34. Bolagets revisorer har genomfört en översiktlig granskning av de oreviderade delårsrapporterna för 1 janu
ari – 30 juni 2009 respektive 2008. 

Under 2009 ändrade Bolaget presentationsformat avseende resultaträkningen från funktionsindelad resultaträk
ning till kostnadsslagsindelad resultaträkning i enlighet med IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Led ningen 
anser att en kostnadsslagsindelad resultaträkning, även om resultatet är oförändrat, ger en mer transparent bild av 
Bolagets verksamhet. I samband med framtagandet av koncernräkenskaper för delårsrapporten 1 januari – 30 juni 
2009 har jämförbara siffror för samma period 2008 omräknats i enlighet därmed. Vidare har Bolaget räknat om 
koncern räkenskaperna för räkenskapsåren 7 september 2006 – 31 december 2007 och 1 januari – 31 december 
2008. De omräknade koncernräkenskaperna har reviderats av Bolagets revisorer. 

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Alpcot Agros reviderade omar
betade koncernräkenskaper med tillhörande noter för räkenskapsåren 7 september 2006 – 31 december 2007 och 
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008 samt information i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 
2009, vilket intagits på sidorna 97–149 i detta prospekt.

 Bolaget grundades 2006 och verksamheten inleddes under senare delen av våren 2007. Verksamheten är 
säsongsbetonad: höstgrödor sås under augusti–september och vårgrödor sås under april–maj. Kostnaderna acku
muleras under året innan skörden sker under juli–september. Skörden säljs under perioden september–mars och 
det är då bolaget genererar intäkter.

KONCERNENS RESULTATRäKNING I SAMMANDRAG

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

Miljoner kronor
2006-09-07

– 2007-12-31
2008-01-01

– 2008-12-31
2008-01-01

– 2008-06-30
2009-01-01

– 2009-06-30

Nettomsättning 15,4 30,3 9,9 86,3

Resultat från värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde 14,7 94,4 71,8 126,8

Statliga bidrag – 10,3 – 2,6

Summa omsättning och marknadsvärdering 30,1 134,9 81,7 215,7

Förändring varulager och pågående arbete 4,0 130,7 –2,3 –105,9

Insatsvaror –27,7 –196,4 –61,9 –91,6

Övriga externa kostnader –25,9 –93,9 –26,5 –26,5

Personalkostnader –4,4 –51,1 –9,6 –21,4

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar –3,1 –35,4 –6,8 –23,7

Summa rörelsekostnader –57,2 –246,3 –107,1 –269,1

Rörelseresultat –27,1 –111,3 –25,4 –53,4

Finansiella poster 5,1 5,4 –5,4 7,1

Resultat före skatt –22,0 –106,0 –30,8 –46,3

Skatt 3,2 9,9 2,9 –1,7

Periodens resultat –18,8 –96,1 –27,9 –48,0

Omräkningsdifferenser –1,0 –7,5 –9,8 –62,8

Periodens totalresultat –19,8 –103,5 –37,7 –110,8
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KONCERNENS BALANSRäKNING I SAMMANDRAG

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

Miljoner kronor 2007-12-31 2008-12-31 2008-06-30 2009-06-30

TillgångaR

Anläggningstillgångar 223,5 801,8 592,4 784,5

Omsättningstillgångar 634,3 534,8 795,8 558,8

varav likvida medel 186,6 105,6 523,9 109,3

Summa tillgångar 857,8 1 336,6 1 388,2 1 343,3

EgET kaPiTal Och SkUldER

Summa eget kapital 810,2 1 207,2 1 270,2 1 108,8

Långfristiga skulder 12,7 55,5 48,0 119,3

Kortfrisiga skulder 34,8 73,9 70,0 115,2

Summa eget kapital och skulder 857,8 1 336,6 1 388,2 1 343,3

KONCERNENS KASSAFLöDESANALyS I SAMMANDRAG

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

Miljoner kronor
2006-09-07

– 2007-12-31
2008-01-01

– 2008-12-31
2008-01-01

– 2008-06-30
2009-01-01

– 2009-06-30

kassaflöde från den löpande verksamheten –55,1 –274,6 –110,4 –43,8

kassaflöde från investeringsverksamheten –222,1 –675,6 –416,9 –40,3

kassaflöde från finansieringsverksamheten 462,5 867,7 869,9 88,4

Periodens kassaflöde 185,3 –82,5 342,6 4,3

Likvida medel vid periodens början – 186,6 186,6 105,6

Kursdifferens i likvida medel 1,3 1,5 –5,4 –0,6

likvida medel vid periodens slut 186,6 105,6 523,9 109,3

KONCERNENS NyCKELTAL OCH DATA pER AKTIE

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

2007-12-31 2008-12-31 2008-06-30 2009-06-30

Mark under kontroll i Ryssland, hektar 93 000 135 000 133 000 161 000

Ägd mark i Ryssland, hektar 44 000 84 000 78 000 91 000

Mark under kontroll i Ukraina, hektar – i.m. i.m. 5 510

Resultat per aktie, kronor –2,11 –3,77 –1,30 –1,63

Eget kapital per aktie, kronor 38,14 41,09 43,23 37,74

Soliditet, % 94,5 91,0 91,5 82,5

Kassalikviditet, % 1 750,9 392,3 968,6 268,1

Antal aktier vid periodens början 15 240 700 29 380 700 29 380 700 29 380 700

Genomsnittligt antal aktier 8 917 723 25 458 892 21 472 081 29 380 700

Antal anställda vid periodens slut 299 1 123 1 033 1 059
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FINANSIELL STäLLNING
kapitalisering (miljoner kronor) Per 2009-09-30

Summa kortfristiga skulder 40,2

– Mot borgen –

– Mot säkerhet1) 39,0

– Blancokrediter 1,2

Summa långfristiga skulder 92,0

– Mot borgen –

– Mot säkerhet2) 36,9

– Blancokrediter 55,1

Eget kapital

a. Aktiekapital 146,9

b. Reservfond –

c. Andra reserver 1 063,5
1) Alla kortfristiga lån är säkrade av pantsatta maskiner och inventarier.
2)  Leasing och långfristiga lån är säkrade av pantasatta maskiner, inventarier 

samt skuldförbindelser hos Sberbank.

nettoskuldsättning (miljoner kronor) Per 2009-09-30

A. Kassa 44,0

B. Likvida medel –

C. Lätt realiserbara värdepapper –

d. likviditet (a) + (B) + (c) 44,0

E. Kortfristiga fordringar –

F. Kortfristiga bankskulder 29,6

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 9,4

H. Andra kortfristiga skulder 1,2

i. kortfristiga skulder (F) + (g) + (h) 40,2

J. netto kortfristig skuldsättning ((i) – (E) – (d))    –3,8

K. Långfristiga banklån 24,2

L. Emitterade obligationer 52,4

M. Andra långfristiga lån 15,4

n. långfristig skuldsättning (k) + (l) + (M)    92,0

O. nettoskuldsättning (J) + (n) 88,2

RöRELSEKApITAL
Bolagets bedömning är att befintligt rörelsekapital, 
inklusive förväntat kassaflödet från verksamheten, är 
tillräckligt för att finansiera verksamheten under de 
kommande 12 månaderna, givet att Alpcot Agro 
enbart fokuserar på jordbruksproduktion i nuvarande 
omfattning. Alpcot Agro har, mot bakgrund av den 
reviderade strategin samt för att kunna tillvarata 
rådande affärsmöjligheter, beslutat att genomföra före-
liggande företrädesrättsemission. Emissionslikviden 
från företrädesrättsemissionen möjliggör för Alpcot 
Agro att verkställa den reviderade strategiska planen, 
expandera verksam heten i Ukraina samt öka den ope-
rationella flexibiliteten. Förutsatt att budet på BBAH 
Sweden AB (”BBAH”) fullföljs kommer upp till 75 miljo-
ner kronor av emissionslikviden från företrädesrättse-
missionen att användas för att rekapitalisera den förvär-
vade verksamheten i BBAH.

UTDELNINGSpOLITIK
Bolaget kan komma att dela ut framtida vinster till 
aktie ägarna. Så länge Bolagets styrelse ser en möjlig-
het att återinvestera dessa till fördelaktiga villkor avser 
styrelsen dock inte att föreslå någon vinstutdelning. 

Alpcot Agro har inte sedan Bolaget grundades 2006 
lämnat någon utdelning.

äGARFöRHÅLLANDEN
Alpcot Agro hade 793 aktieägare per 31 oktober 2009. 
Nedan visas Alpcot Agros tio största aktieägare per 
den 31 oktober 2009.

ägare Antal aktier

Andel av 
kapital och 

röster
 i procent

Tredje AP-fonden 4 758 000 16,2

SIX SIS AG som förvaltare 2 979 500 10,1

Nordea Fonder inklusive 
Luxemburg 1 840 514 6,3

Credit Suisse Sec. Europe Ltd 1 414 000 4,8

Two Eye Fund Ltd 1 300 000 4,4

SEB Private Banking 1 123 747 3,8

Corso Holding S.A. 953 200 3,2

Andra AP-fonden 900 000 3,1

Hanvad Invest AB 728 500 2,5

JP Morgan Bank 664 410 2,3

Övriga 12 718 829 43,3

Totalt 29 380 700 100

Källa: Euroclear Sweden AB

STyRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, 
REVISORER OCH RÅDGIVARE
Styrelse
Joakim Ollén (styrelseordförande), Sven Dahlin, 
Catharina Lagerstam and Otto Ramel. 

Management
Björn Lindström, verkställande direktör, Vladimir 
Primak, vice verkställande direktör och verkställande 
direktör för OOO UK Agrokultura, Alexey Mashchen-
kov, finansdirektör, Hannes Sjöblad, chef för investor 
relations och ansvarig för compliance frågor.

Investeringsrådgivaren
Senior medarbetare hos Investeringsrådgivaren som 
är dedikerade till Alpcot Agro är Björn Lindström, 
Katre Saard, Peter Geijerman, Alexey Mashchenkov 
och Hannes Sjöblad.
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Revisor
Bolagets revisor är det auktoriserade revisionsbolaget 
Ernst & young AB med Per Hedström som huvud-
ansvarig revisor.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ).

Certified Adviser
Remium AB.

BAKGRUND OCH MOTIV
Alpcot Agro har sedan det grundades 2006 tillförts 
kapital genom emissioner av aktier och konvertibla 
skuldinstrument om totalt cirka 1 451 miljoner kronor. 
Den operativa verksamheten inleddes i Ryssland och 
verksamheten har därefter expanderats till Ukraina. 
Alpcot Agros verksamhet expanderade i snabb takt 
fram till sommaren 2008 då den globala finanskrisen 
förvärrades, vilket föranledde Bolaget att under hös-
ten 2008 avbryta sina expansionsplaner i Ryssland och 
Ukraina. Tack vare det tidiga beslutet att avbryta 
expansionen har Bolaget klarat de svåra tiderna rela-
tivt väl. En strategisk översyn inleddes i slutet av 2008, 
vilket resulterade i en reviderad strategi enligt vilken 
Bolaget anpassade sina långsiktiga planer till de för-
ändrade marknadsvillkoren. 

Under hösten 2009 kommunicerade Alpcot Agro att 
styrelsen utvärderade möjligheten att knoppa av den 
ukrainska verksamheten för att finansiera expansionen 
i Ukraina separat. Styrelsen har sedermera valt att 
senarelägga en eventuell avknoppning och avser att 
försiktigt expandera verksamheten i Ukraina som en 
integrerad del av Alpcot Agro.

Alpcot Agro har, mot bakgrund av den reviderade 
strategin samt för att kunna tillvarata rådande affärs-
möjligheter, beslutat att genomföra föreliggande före-
trädesrättsemission. Emissionslikviden från företrädes-
rättsemissionen möjliggör för Alpcot Agro att: 

öka den operationella flexibiliteten ■

Genom större finansiella resurser kan Alpcot Agro 
utöka såväl vårbruket som höstbruket under 2010 
och därmed också utnyttja kapaciteten fullt ut i 
Bolagets befintliga maskinpark. Genom att binda 
mer rörelsekapital kan Alpcot Agro således öka sin 
produktion utan nämnvärda investeringar i maskin-
parken samt optimera tidpunkten för försäljning, 
något som avsevärt förbättrar förutsättningarna för 
att uppnå lönsamhet.

Verkställa den reviderade strategiska planen ■

Alpcot Agros fokus är för närvarande att optimera 
den geografiska strukturen av marktillgångarna 

genom selektiva förvärv, försäljning och byten i 
syfte att öka avkastningspotentialen, vilket är den 
enskilt viktigaste faktorn för Bolagets lönsamhet. 
Alpcot Agro avser även genomföra investeringar 
inom logistik för att minska beroendet av den 
inhemska avsättningsmarknaden och därmed för-
bättra exportmöjligheterna. Härutöver utvärderar 
Bolaget andra investeringar såsom ytterligare 
lagringskapacitet. 

Expandera verksamheten i Ukraina ■

Till följd av att Alpcot Agro avbröt sin expansion 
i Ukraina kort efter att den påbörjats är Bolagets 
närvaro i varje enskild region i Ukraina således 
betydligt mindre än vad som ursprungligen plane-
rades. Det rådande ekonomiska läget har öppnat 
upp för attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget 
bedömer att det finns möjlighet att samla minst 
10 000 hektar jordbruksmark omkring Bolagets 
befintliga gårdar. Att samla ytterligare jordbruks-
mark i anslutning till befintlig mark skulle innebära 
att Bolaget kan dra nytta av skalfördelar och där-
med bedriva verksamheten mer effektivt. För en 
sådan expansion av verksamheten krävs begrän-
sade personalökningar. 

ANVäNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN
Högsta prioritet är att öka den operationella flexibilite-
ten. Av emissionslikviden avses upp till 60 miljoner kro-
nor att användas för att öka den operationella 
flexibiliteten. 

Härnäst avser Alpcot Agro att expandera verksam-
heten i Ukraina samt att verkställa den reviderade stra-
tegiska planen. ytter ligare likvida medel är inte en för-
utsättning för att verkställa den reviderade strategiska 
planen men det skulle öka takten på verkställandet. Av 
emissionslikviden avses upp till 75 miljoner kronor att 
användas för att expandera verksamheten i Ukraina 
och upp till 70 miljoner kronor avses att användas för 
att verkställa den reviderade strategiska planen.

Bolaget planerar att expandera genom selektiva för-
värv av tillgångar och bolag i Ryssland och Ukraina, vil-
ket kommer att kräva kapital. Dessa förvärv kan delvis 
komma att finansieras genom apportemissioner. Trots 
att vissa förvärv finansieras genom apportemissioner 
så kan ytterligare kapital komma att krävas i form av 
rörelsekapital för att fullt ut realisera potentialen i för-
värven. Exempelvis offentliggjorde Alpcot Agro den 
24 november 2009 ett bud på BBAH som, om vissa vill-
kor uppfylls, kommer förvärvas med aktier i Alpcot 
Agro. Förutsatt att budet fullföljs beräknas upp till 
75 miljoner kronor av emissionslikviden från företrä-
des rättsemissionen att användas för att rekapitalisera 
och utveckla den förvärvade verksamheten i BBAH.  
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Bruttolikviden från företrädesrättsemissionen för-
väntas vid fulltecknad emission uppgå till cirka 235 mil-
joner kronor före emissionskostnader och andra avgifter 
hänförliga till företrädesrättsemissionen. Emis  sions-
kostnader beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor 
och avser bland annat arvoden till finansiella och 
legala rådgivare och revisorer. 

Om företrädesrättsemissionen inte fulltecknas och 
därvid ett lägre belopp än bruttolikviden om 235 miljo-
ner kronor erhålls kommer ett lägre belopp att investe-
ras i Ukraina och verkställandet av den reviderade 
strate giska planen kan komma att bli försenat. Expan-
sionsplanerna i Ukraina kan då komma att trappas ner 
och i de regioner där bolaget för närvarande har verk-
samhet kan avyttringar komma att ske. Härutöver kan 
bolaget tvingas avstå tilltänka förvärv och alternativt, 
komma att överväga försäljning av andra tillgångar.

RISKFAKTORER
En investering i Bolaget medför ett antal risker som 
potentiella investerare noggrant bör överväga. Nedan 
följer en sammanfattning av dessa riskfaktorer. Risk-
faktorerna finns mer utförligt beskrivna i avsnitt 
Riskfaktorer.

Det föreligger risker relaterade till Alpcot Agros 
verksamhet såsom att Alpcot Agros verksamhet är ny, 
Bolagets förmåga att erhålla äganderätt till marken, 
förmågan att utveckla marken samt att driften kan 
påbörjas innan äganderätten till marken fullständigt 
registrerats. Vidare påverkas Bolaget av risker relate-
rade till priset på jordbruksvaror och infektionssjuk-
domar hos boskap och andra djursjukdomar. Det före-
ligger vidare risker relaterade till motparter, förvärv 
och avyttringar, obefintlig eller begränsad tillgång till 
frön av god kvalitet, ogynnsamma och oförutsägbara 
väderförhållanden, bidrag, tillgång till lager och 
köpare, beroende av låga arbetskostnader samt 

anställda. Härutöver kan Bolaget komma att påverkas 
av finansiella risker såsom risker relaterade till likvidi-
tet, att Bolagets investeringar kanske inte går att reali-
sera samt behovet av ytterligare kapital och att fram-
tida emissioner av aktier kan späda ut innehavet för 
befintliga aktieägare och väsentligen kan påverka 
marknadspriset på de nya aktierna. Vidare föreligger 
risker förenade med miljöansvar och kostnader, 
begränsat försäkringsskydd, konkurrens, beskattning, 
valuta och valutaväxling samt redovisning, finansiell 
rapportering och internkontroll. 

Härutöver föreligger risker relaterade till Alpcot 
Agros struktur såsom risker relaterade till Bolagets 
legala struktur, Investeringsrådgivaren och lokala inves-
teringsrådgivare, förvaltningsavgiften, den resultatba-
serade ersättningen samt potentiella intresse konflikter 
och till ett eventuellt förvärv av BBAH. 

Vidare föreligger affärsrelaterade risker i Ryssland 
och andra OSS-stater såsom risker relaterade till inves-
teringar på tillväxtmarknader, bristen på tillförlitliga 
officiella uppgifter, politisk och legal miljö, brottslighet 
och korruption, ny och oprövad lagstiftning, infrastruk-
tur, inflation, bolagsstyrning och risken att Rysslands 
inträde i världshandelsorganisationen (WTO) blir för-
dröjt eller uteblir samt att förhållandet mellan Ryssland 
och EU försämras.

Härutöver förligger risker relaterad till noteringen, 
vilket innefattar begränsad likviditet i handeln med 
Bolagets aktie och med Bolagets teckningsrätter och 
att teckningsåtaganden rörande företrädesrättsemis-
sionen inte är säkerställda.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMpLETTERANDE 
INFORMATIONEN
För uttalande rörande viss legal information som 
väsentliga avtal se avsnitt Legala frågor och komplet
terande information. 
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RISKER RELATERADE TILL ALpCOT AGROS 
VERKSAMHET
Alpcot Agros verksamhet är ny
Alpcot Agro påbörjade sin verksamhet under 2007 och 
därför har Bolaget en begränsad historisk information, 
vilken kan läggas till grund för en utvärdering av 
Bolaget eller effektiviteten av Bolagets verksamhets-
strategi som helhet. En investering i Bolaget är därför 
föremål för de risker och osäkerheter som förknippas 
med varje ny verksamhet, inklusive risken att Bolaget 
inte uppnår sina investeringsmål och att värdet på en 
investering kan minska väsentligt.

äganderätt
Bolagets framgång är i stor utsträckning beroende av 
Bolagets lednings förmåga att identifiera och förvärva 
eller arrendera lämpliga tillgångar och av de villkor på 
vilka sådana tillgångar kan förvärvas eller arrenderas 
samt av att Bolaget lyckas registrera och erhålla full 
äganderätt och/eller arrenderätt till marken. De juri-
diska och administrativa förfarandena som krävs för att 
säkerställa äganderätt till mark (inklusive ägande- och 
arrenderätter) i Ryssland är en lång och komplicerad 
process. Under denna process är Bolaget till stor del 
beroende av kontrakterade representanter och goda 
relationer med myndigheterna som kontrollerar den 
administrativa processen. Lagändringar kan komma att 
antas vilka kan begränsa möjligheterna att omvandla 
arrenderätt till äganderätt. Inga garantier kan heller ges 
för att Bolaget i framtiden kommer kunna förvärva eller 
arrendera lämpliga jordbrukstillgångar, eller att inte 
politiska förändringar i Ryssland förhindrar innehav eller 
förvärv av jordbrukstillgångar av utlandskontrollerade 
bolag. Bolaget kan även misslyckas med att förhandla 
fram eller slutföra ett förvärv eller gå miste om en till-
gång på grund av högre bud från annan part. Likaså kan 
Bolaget misslyckas med att integrera förvärvade verk-
samheter i enlighet med Bolagets affärsstrategi.

Bolaget innehar ett antal arrenderätter och andra rät-
tigheter till mark och eftersträvar att omvandla dessa till 
äganderätter. Inga garantier kan lämnas för att Bolaget 
kommer att lyckas omvandla sådana arrenderätter till 
äganderätter. Om Bolagets äganderätt till mark blir 
föremål för talan om orättmätigt förvärv (till exempel 
med anledning av brott mot registreringsföreskrifter) 
och Bolaget inte lyckas bestrida denna, riskerar 
Bolaget att förlora rätten till sådan mark (i vilken 
Bolaget kan ha gjort väsentliga investeringar i syfte att 
försätta jordbruksmarken i gott skick eller börjat bruka 
marken). Det finns inte heller några garantier för att 
Bolaget inte kommer förhindras att registrera förvärvad 
mark eller att nuvarande markägare eller deras repre-
sentanter inte kommer att återkalla till Bolaget lämnade 
fullmakter för att fullborda registrerings förfaran det.

Det bör vidare noteras att Bolaget ingår arrende- 
och förvärvsavtal med jordägare som vid avtalstid-
punkten inte har erhållit äganderätt till sin mark. Dessa 
avtal är inte giltiga enligt rysk rätt och kan komma att 
vara icke-verkställbara.

Erhållandet av äganderätten till mark och andra till-
gångar i Ryssland är, som beskrivits ovan, oftast en lång 
och komplicerad process. Eftersom Bolaget befinner 
sig i ett flertal sådana processer finns det en risk att 
Bolagets avtal och andra formaliteter inte uppfyller 
samtliga krav som ställs enligt tillämplig lagstiftning.

Utveckling av mark
Bolagets strategi omfattar bland annat förädling av 
jordbruksmark som idag ligger i träda eller som inte 
används optimalt och som därför behöver utvecklas 
ytterligare. Utvecklingen av sådan jordbruksmark kan 
komma att försenas eller omöjliggöras på grund av 
t. ex. uteblivna eller försenade administrativa tillstånd 
eller begränsad eller ingen tillgång till maskiner eller 
personal, vilket kan medföra en negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

En investering i teckningsrätter, BTA eller nya aktier innebär ett risktagande. Nedan redogörs för ett antal risker 
som kan få betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Riskerna är inte rangordnade efter sanno
likhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen 
av riskfaktorer är inte uttömmande utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör 
beakta tillsammans med övrig information i detta prospekt. 

Följaktligen skulle ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara 
betydande också kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Värdet på en investering i 
Bolaget kan komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan angivna riskfaktorerna realiseras. De flesta ris
kerna nedan avseende förhållandena i Ryssland gäller även för andra medlems stater inom OSS. Investerare uppma
nas att göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets verk
samhet och framtida utveckling.

Prospektet innehåller även framtidsinriktade uttalanden som är beroende av framtida händelser, risker och 
osäker heter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framtidsinriktade 
uttalandena till följd av många olika faktorer, däribland men inte begränsat till de risker som beskrivs nedan och på 
annan plats i detta prospekt. Se Framtidsinriktade uttalanden, Marknadsinformation, m.m. ovan.
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Driften påbörjas innan äganderätten till marken 
registrerats
Eftersom produktionscykeln är helt beroende av års-
tidernas växlingar är det mycket viktigt att påbörja den 
aktiva driften av marken på våren, även på mark där 
registreringen av äganderätten pågår, särskilt för att 
följa upp vintersådden samt för att plöja och så mar-
ken. Om registrering av äganderätt till viss mark av 
någon anledning skulle avbrytas skulle Bolaget med 
största sannolikhet förlora de rörelsekapitalresurser 
som investerats i sådan verksamhet.

pris på jordbruksvaror
Priset på jordbruksvaror har historiskt varit föremål för 
stora fluktrationer och påverkas av en mängd oförut-
sägbara faktorer utanför Bolagets kontroll, däribland 
vädret, statliga (såväl ryska som utländska) jordbruks-
program och jordbrukspolitik, förändrad global efter-
frågan till följd av befolkningstillväxt och högre lev-
nadsstandard samt global produktion av liknande och 
konkurrerande grödor. Spannmålspriserna är en 
huvudfaktor för jordbrukets inkomstnivå och påverkar 
jordbrukares beslut om hur stor areal som skall besås 
och vilka grödor som skall odlas. Bolaget har som pris-
tagare på marknaden mycket liten möjlighet att 
påverka priset på jordbruksvaror. Historiskt sett har 
jordbrukare tenderat att minska utgifterna för produk-
tionsinsatser och andra jordbruksrelaterade utgifter 
när priset på jordbruksvaror sjunkit.

Infektionssjukdomar hos boskap och  
andra djursjukdomar 
Boskap, såsom kor, är känsliga för virusinfektioner och 
andra infektionssjukdomar, bland annat mul- och klöv-
sjukan. Trots att Bolaget anser att Bolagets mjölkpro-
duktion uppfyller högt ställda krav på hygien, i syfte att 
minimera risken för spridning av infektionssjukdomar, 
kan inga garantier lämnas för att Koncernens boskap 
inte kan bli smittade från källor utanför Koncernens 
kontroll. Icke desto mindre kan en allvarlig epidemi av 
infektionssjukdomar bland boskap medföra kostnader 
eller förluster, inklusive renomméförlust, vilket skulle 
kunna medföra en negativ verkan på Bolaget.

Motparter 
Motpartsrisk avser risken att Bolagets motparter inte 
fullgör sina åtaganden gentemot Bolaget. Bolagets 
och motpartens intressen kan gå isär, vilket i sin tur kan 
inverka negativt på Bolagets verksamhet. Dessutom 
kan aktieägare och motparter vidta åtgärder som stri-
der mot Bolagets övergripande strategi. Bolaget kan, 
i vissa situationer, hållas skadeståndsskyldigt för åtgär-
der vidtagna av utomstående partners eller potentiella 
medinvesterare.

Förvärv och avyttringar 
Markförvärv (såväl direkt som indirekt genom pai- 
systemet eller genom bolag som innehar mark) är en 
del av Bolagets ordinarie verksamhet. Samtliga förvärv 
och avyttringar är förenade med risker och osäkerhet. 
I allmänhet kan Bolaget inte räkna med att minska ris-
ken i samband med förvärv genom garantier från säl-
jarna. Även om Bolaget anser att det har en gynnsam 
position för att förhandla fram förmånliga villkor och 
göra en rimlig bedömning av utvecklingsmöjligheter 
och risker, finns det ingen garanti för att oförutsedda 
problem, oredovisade förpliktelser eller oförutsedda 
händelser inte uppkommer avseende förvärvad mark. 
Förvärv är förenade med många risker i samband med 
bedömning av markens värde, potential, svagheter 
och produktivitet samt eventuella förbättringar som 
krävs för att öka värdet på Bolagets verksamhet.

Obefintlig eller begränsad tillgång till frön  
av god kvalitet
Frön av god kvalitet är en förutsättning för att erhålla 
en god skörd. I Ryssland finns det ett underskott av 
frön av god kvalitet på grund av (i) att en stor del av de 
ryska leverantörerna av frö har haft finansiella svårig-
heter, (ii) den globala minskningen av jordbruks sektorn 
under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal, samt (iii) att 
utländska leverantörer är obenägna att leverera frön 
till Ryssland på grund av bristen på efterlevnad av im-
materiella rättigheter. På grund av detta är det inte 
säkert att Bolaget kommer att ha en kontinuerlig till-
gång till kvalitativa frön i tillräckliga mängder för att 
kunna bedriva sin verksamhet.

Ogynnsamma eller oförutsägbara 
väderförhållanden
Ogynnsamma väderförhållanden (såsom torka eller 
kraftig nederbörd) och oförutsedda klimatförändringar 
kan påverka jordbruksproduktionen negativt. Vidare 
kan den korta växtperioden tvinga Bolaget att intensi-
fiera sin verksamhet i regionen och ett misstag i verk-
samheten i dessa regioner kan ha större påverkan på 
Bolaget än i regioner med en längre växtperiod. Den 
korta växtperioden kräver också mer utrustning per 
hektar i förhållande till områden med en längre 
växtperiod.

Bidrag
Idag beviljar ryska myndigheter åtskilliga bidrag till 
jordbrukssektorn. För att kvalificera sig för sådana 
bidrag måste Bolaget uppfylla vissa krav. Det finns 
inga garantier för att Bolaget i framtiden kommer att 
uppfylla alla de krav som det uppfyller idag. Det finns 
heller inga garantier för att den ryska staten kommer 
att fortsätta med sitt program för understöd av den 
ryska jordbrukssektorn. Således finns det heller ingen 
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garanti för att Bolaget kommer att fortsätta att erhålla 
bidrag på dagens nivåer, om ens några, vilket kan 
medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. 

Tillgång till lager och köpare
Bolaget är verksamt i en miljö där det inte finns några 
garantier för att det finns tillförlitlig lagringskapacitet i 
närheten av dess verksamhet. Det finns dessutom inga 
garantier för att Bolaget kommer att hitta lämpliga 
köpare av sina produkter.

Beroende av låga arbetskostnader
Bortsett från kostnader för tjänstemän och specialister 
har lönekostnaderna i Ryssland historiskt sett varit 
avsevärt lägre än lönekostnaderna för personal med 
motsvarande kunskaper i några av de mer utvecklade 
marknadsekonomierna i Nordamerika och Västeuropa. 
Om lönekostnaderna och relaterade kostnader skulle 
öka i Ryssland kan Bolagets lönsamhet komma att 
minska. Bolaget kan komma att behöva öka ersätt-
ningsnivån för de anställda i snabbare takt än tidigare 
för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftigt på 
den ryska arbetsmarknaden. Om inte Bolaget kan fort-
sätta att öka personalens effektivitet och produktivitet 
kan löneökningarna få en negativ påverkan på dess 
prestation, lönsamhet och finansiella ställning.

Anställda
En viktig förutsättning för framgång för Bolagets verk-
samhet är förmågan hos Bolaget, dess dotterbolag 
och Investeringsrådgivaren att rekrytera och behålla 
kvalificerade anställda, inte minst med tanke på den 
ökande konkurrensen i branschen. Eftersom Bolagets 
verksamhet är ny saknas historiska uppgifter om perso-
nalomsättning. Om Bolaget, dess dotterbolag eller 
Investeringsrådgivaren kommer att uppleva problem 
med att rekrytera eller behålla kvalificerade anställda 
och/eller personalomsättningen visar sig bli hög kan 
detta komma att ha en negativ inverkan på Alpcot 
Agros verksamhet.

Likviditet
Bolagets resultat och kassaflöden kan komma att 
variera beroende på flera orsaker såsom kostnadsnivå-
erna, fluktuationer och tidpunkter för redovisning av 
realiserade och orealiserade vinster och förluster, even-
tuella meningsskiljaktigheter med skattemyndigheter, 
graden av konkurrens på Bolagets marknader, den eko-
nomiska utvecklingen i stort, räntor och exponering för 
valutafluktuationer. Det finns ingen garanti för att den 
makroekonomiska uppgången i Ryssland fortsätter och 
om ekonomin drabbas av en recession kommer det att 
medföra negativa konsekvenser för lönsamheten i och 
kassaflödet från jordbrukssektorn. I ett sådant läge kan 
rörelseresultat, finansiell ställning och värdet på 

Bolagets verksamhet försämras och Bolaget kan få pro-
blem att fullgöra sina betalnings skyldigheter.

Därtill kan Bolagets likviditet påverkas av den 
omständigheten att ryska bolag kan stå inför bety-
dande likviditetsproblem på grund av begränsad till-
gång på inhemska besparingar, få utländska finansie-
ringskällor, höga skatter, begränsad utlåning från 
banksektorn till jordbrukssektorn och andra faktorer. 
Många ryska bolag kan inte betala för varor och tjäns-
ter i tid och har stora federala och lokala skatteskulder 
som förfallit till betalning samt obetalda löner till 
anställda. Flera ryska bolag har som utväg även börjat 
betala av sina skulder, eller acceptera avräkning av 
kundreskontran, genom bytesarrangemang eller 
betalning med skuldebrev. Dessa problem förstärktes 
av de ryska bankkriserna 1998 och 2008 som ytterligare 
försämrade banksektorns förmåga att agera som en 
stabil likviditetskälla för ryska bolag.

Bolagets investeringar kanske inte går att realisera
Bolagets investeringar kräver, till följd av sin karaktär, 
långsiktiga kapitalinsatser. Investeringarna kommer 
också i många fall att påverkas av juridiska och andra 
restriktioner avseende överlåtelse eller inte vara likvida 
på annat sätt. Av denna anledning kan det bli omöjligt 
för Bolaget att sälja eller på annat sätt realisera värdet 
på sina investeringar vid önskad tidpunkt eller över 
huvud taget.

Behov av ytterligare kapital
Bolaget kan behöva tillförsel av ytterligare kapital i 
framtiden. Detta kan ske genom emission av aktier, 
andra värdepapper eller skuldförbindelser, annan 
extern finansiering eller på annat sätt. Det finns ingen 
garanti för att Bolaget får tillgång till finansiering eller 
att sådan finansiering kan erhållas till fördelaktiga vill-
kor för Bolaget eller utan väsentlig utspädning för 
aktie ägarna. Om ytterligare finansiering inte kan erhål-
las i rätt tid kan det resultera i att Bolaget tvingas upp-
skjuta, dra ner på eller upphöra med sin verksamhet 
eller sälja tillgångar. Det kan inte garanteras att en 
sådan tillgångsförsäljning kan ske på villkor som är 
gynnsamma för Bolaget.

Framtida emissioner av aktier kan späda ut inne-
havet för befintliga aktieägare och kan väsentligen 
påverka marknadspriset på de nya aktierna
Bolaget kan i framtiden komma att besluta om emis-
sion av ytterligare aktier för att anskaffa kapital eller för 
andra ändamål. Alla sådana ytterligare erbjudanden 
kan minska det proportionella ägandet och röstande-
len för innehavare av befintliga aktier, samt vinst per 
aktie och substansvärde per aktie i Bolaget, och en 
eventuell emission i Bolaget kan få en negativ effekt 
på aktiernas marknadspris.
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Miljöansvar och kostnader
Ryska miljölagar ålägger markägare skyldigheter att 
vidta åtgärder för att återställa mark som förorenats. 
Inga garantier kan ges för att Bolagets markbestånd 
inte innefattar mark som innehåller oupptäckta föro-
reningar. Bolaget kan komma att bli föremål för skade-
ståndsanspråk, domstolsprocesser och administrativa 
processer avseende miljöansvar. En ogynnsam utgång 
av dessa kan leda till civilrättsligt, förvaltningsrättsligt 
eller straffrättsligt ansvar för Bolaget eller dess befatt-
ningshavare. Förändringar av lagar och deras tillämp-
ning gällande miljö, hälsa och säkerhet kan medföra 
betydande kostnader och skyldigheter och kan med-
föra att Bolagets fastigheter (eller fastigheter som tidi-
gare har ägts eller drivits av Bolaget) utsätts för sträng-
are granskning än i dag. Det kan inte uteslutas att 
förorenad mark upptäcks vilket kan leda till väsentliga 
saneringskostnader för Bolaget. Bolaget kan också 
hållas ansvarigt för föroreningar på andra platser än de 
Bolaget innehar eller bedriver eller har bedrivit verk-
samhet och till vilka föroreningar har spridits. Sålunda 
kan Bolagets innehav av och/eller drift av verksamhet 
på jordbruksmark medföra miljörisker och miljöansvar 
som skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets 
finansiella ställning.

Begränsat försäkringsskydd 
Försäkringsbranschen är ännu inte välutvecklad i 
Ryssland och Ukraina och flera former av försäkrings-
skydd som är vanligt förekommande i ekonomiskt mer 
utvecklade länder finns ännu inte tillgängliga i 
Ryssland och Ukraina på likvärdiga villkor, däribland 
försäkringsskydd mot produktionsavbrott inom jord-
bruksverksamhet. Bolaget kommer endast att kunna 
ha ett begränsat försäkringsskydd mot vissa poten-
tiella risker och förluster som kan påverka dess verk-
samhet och Bolaget kan inte garantera att dess försäk-
ringsskydd kommer vara tillräckligt för att täcka 
samtliga dess förluster och förpliktelser som regelmäs-
sigt är täckta i andra länder. Bolaget kan inte heller 
garantera att Bolagets befintliga försäkringsskydd 
kommer att vara tillgängligt även fortsättningsvis för 
Bolaget på kommersiellt gångbara villkor.

Konkurrens
Bolaget är verksamt på marknader för investerings-
möjligheter som är och i framtiden kan komma att bli 
än mer konkurrensutsatta. Det finns ingen garanti för 
att Bolaget inte möter hård konkurrens i framtiden. 
Detta kan leda till väsentligt högre förvärvspriser, vilket 
påverkar investeringens avkastning negativt. Det kan 
även leda till att Bolaget till följd av konkurrensen inte 
kan dra fördel av gynnsamma investeringsmöjligheter. 
Även om det enligt Bolagets bedömning för närva-
rande finns goda möjligheter till fördelaktiga förvärv 

för Bolaget finns det ingen garanti för att sådana för-
värvsmöjligheter kvarstår i framtiden eller att, om 
sådan förvärvsmöjlighet finns, Bolaget är i en sådan 
ställning att det kan tillvarata dessa. Bolaget kan också 
komma att möta konkurrens från såväl stora internatio-
nella bolag som lokala bolag. Somliga av dessa kon-
kurrenter kan ha betydligt större resurser vad gäller 
kapital, personal, teknik och marknadsföring än 
Bolaget förväntas ha och kan därför vara i stånd att 
erbjuda sina leverantörer och kunder mer konkurrens-
kraftiga priser. Bolaget kan också möta konkurrens från 
konkurrenter som använder sig av otillbörliga eller 
 illegala affärsmetoder. Bolaget förväntar sig att kon-
kurrensen på den ryska marknaden såväl som på den 
ukrainska marknaden kommer att öka från både inter-
nationella och inhemska bolag. Vidare finns det färre 
restriktioner kring användandet av kemikalier i 
Ryssland och Ukraina jämfört med andra länder, vilket 
kan få negativ påverkan på Bolagets möjlighet att 
exportera sina produkter.

Beskattning
Rysk och ukrainsk skattelagstiftning och praxis har 
ingen lång och stabil tradition som rättstillämpningen 
kan utgå ifrån. Lagstiftningen befinner sig också i olika 
stadier av översyn och revidering. Den nuvarande tolk-
ningen av lagar och praxis kan komma att förändras 
med retro aktiv verkan. Det finns således en risk att 
Bolaget i framtiden kan påföras skattskyldighet i 
Ryssland eller Ukraina som varken förväntas i nuläget 
eller när Bolagets investeringar genomförs eller avytt-
ras. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att 
kunna utnyttja de skatte avtal som Ryssland och 
Ukraina för närvarande har med andra länder. Skatte-
lagstiftningen i andra juris diktioner ändras också ofta. 
Nuvarande cypriotisk skattelagstiftning antogs 2003 
och har inte sedan dess varit föremål för några väsent-
liga förändringar.

Även om inga lagändringar görs är inte tolkningen 
av skattelagstiftningarna alltid klar. Det finns inte till-
räcklig rättspraxis inom alla områden för att utesluta 
andra tolkningar än de tolkningar som gjorts av 
Bolaget. Andra tolkningar angående till exempel rät-
ten att göra skatteavdrag för mervärdesskatt eller 
förvaltnings avgifter kan ha en negativ väsentlig påver-
kan på Bolagets vinst.

Det bör också noteras att den finansiella strukturen 
av verksamheten bygger på antaganden beträffande 
skattelagstiftningen. Av denna anledning kan en änd-
ring av skattelagstiftningen eller det sätt på vilket 
denna tillämpas eller tolkas ha en negativ inverkan på 
värdet av Bolagets aktier. Det bör beaktas att regering-
arna i de länder i vilka Bolaget bedriver verksamhet 
kan vara benägna att genomföra ändringar i tillämplig 
skattelagstiftning för att tillgodogöra sig vad de kan 
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tänkas betrakta som överavkastning i lönsamma 
verksamheter.

Om skattemyndigheterna anser att villkoren för 
någon transaktion eller avtal mellan närstående inte är 
marknadsmässiga kan skattemyndigheterna justera 
bolagens beskattningsbara inkomster samt ålägga 
straffavgifter.

Valuta och valutaväxling
Värdet på Bolagets tillgångar och intäkter, mätta i 
svenska kronor, kan påverkas av valutakurssvängningar 
och eventuella ryska och ukrainska valutabestämmel-
ser. Den ryska centralbanken har försökt stabilisera 
rubeln genom åtgärder på den öppna marknaden och 
andra åtgärder. Det finns inga garantier för att sådana 
åtgärder kommer att vidtas i framtiden och att dessa, 
om de vidtas, leder till förväntat resultat. Även om 
rubeln och hryvnian är konvertibel idag finns det ingen 
garanti för att valutamarknaden är likvid eller effektiv i 
framtiden. Ändrade regelverk för valutamarknaderna 
kan få en ogynnsam effekt på Bolagets verksamhet. 
Den största delen av Bolagets intäkter är denomine-
rade i ryska rubel. Följaktligen kan Bolagets resultat 
påverkas negativt av en sjunkande rubelkurs i förhål-
lande till den svenska kronan.

Redovisning, finansiell rapportering och 
internkontroll
Den befintliga redovisningen och finansiella rapporte-
ringen i Bolagets ryska dotterföretag och verksamhe-
ter håller på att omvandlas från att i huvudsak ha varit 
en rapportering till fiskala myndigheter till att omfatta 
redovisning och rapportering som uppfyller internatio-
nella redovisningsstandarder. Bolaget arbetar med att 
stärka upp rutinerna för redovisning, finansiell rappor-
tering och internkontroll i de lokala dotterbolagen. 
Även om de lokala dotterbolagens redovisning och 
finansiella rapportering utvecklas kan redovisningen 
och den finansiella rapporteringen fortfarande ibland 
inte vara helt transparent. Ryska redovisningsstandar-
der skiljer sig på flera sätt från internationella redovis-
ningsstandarder, vilket i sig medför en risk för felaktig-
heter vid informationsutbyte och översättning.

RISKER RELATERADE TILL ALpCOT AGROS 
STRUKTUR
Bolagets legala struktur
Enligt rysk lagstiftning får inte utländska bolag, eller 
bolag med en majoritet av utländska aktieägare, för-
värva jordbruksmark i Ryssland. Koncernens samtliga 
jordbruksmarker ägs genom det ryska bolaget yenisey. 
Bolagets helägda dotterföretag ARLF Agrokultura 
Limited (”ARLF Agrokultura”) äger 40 procent i de 
båda ryska företagen ZAO Agrokultura (”Agrokultura”) 
och yenisey. Agrokultura och yenisey har ett korsvist 
ägande om 60 procent i varandra. Detta innebär att 

både Agrokultura och yenisey på konsoliderad basis är 
helägda dotterbolag till ARLF Agrokultura. Varken 
yenisey eller Agrokultura har därigenom ett utländskt 
bolag som majoritetsägare och ovannämnda förbud är 
därför inte formellt tillämplig på dessa bolag. Det kan 
inte uteslutas att ryska myndigheter eller domstolar 
bedömer att denna struktur utgör ett kringgående av 
förbudet eller på annat sätt inte godkänner strukturen. 
Ett sådant beslut från de ryska myndigheterna eller 
domstolarna kan få negativa konsekvenser för Bolaget.

Om Bolagets ägarstruktur beträffande sina ryska till-
gångar anses strida mot rysk rätt skulle Bolaget kunna 
tvingas att antingen sälja delar av eller alla sina till-
gångar, ta in ryska aktieägare i sina dotterbolag, eller 
på annat sätt överföra sina tillgångar till en rysk juridisk 
person som inte ingår i Koncernen.

Dessutom bör det noteras att vissa av Bolagets ryska 
dotterbolag bildades innan de förvärvades av Bolaget 
och att aktiehistoriken i dessa bolag därför inte är 
transparent. Följaktligen kan det inte uteslutas att 
äganderätten till aktierna i dessa dotterbolag kan 
bestridas, baserat på historiska grunder, till exempel 
på grund av faktiska eller påstådda brister i bildandet 
av bolaget, betalning av aktiekapitalet eller tidigare 
aktie över låtelser. 

Fem av Bolagets ryska dotterföretag kontrolleras 
inte till 100 procent av Bolaget. Aktieägare kan när 
som helst frånträda ett aktiebolag (OOO), förutsatt att 
vissa villkor är uppfyllda, och kräva ersättning motsva-
rande det verkliga värdet på sina aktier. Vidare kom-
mer beslutsfattandet i de ryska dotterbolagen som 
Bolaget inte helt kontrollerar vara beroende av fram-
tida avtal med övriga aktieägare. Det finns inga garan-
tier att delägare i sådana bolag kommer att agera på 
det sätt som är bäst för Bolaget. 

Rysk lagstiftning möjliggör för de ryska domstolarna 
att försätta ett bolag i likvidation på grund av bris-
tande efterlevnad av vissa formaliteter i bildandet av 
bolaget eller dess verksamhet. Följaktligen finns, även 
om Bolaget är av uppfattningen att dess dotterbolag 
har etablerats korrekt, en risk att en domstol skulle 
kunna vara av en annan uppfattning på grund av 
osäker het och brister i det ryska rättssystemet. Detta 
kan resultera i en påtvingad likvidation eller uteslut-
ning från bolagsregistret.

En majoritet av de ryska dotterbolagen har en så  
kallad ”nettotillgångbrist” (till exempel en situation då 
nettotillgångar av bolagen är betydligt lägre än deras 
registrerade aktiekapital). Även om det anses mera 
som ett formellt krav enligt rysk lag för juridiska perso-
ner att bibehålla positiva nettotillgångar, kan ”netto-
tillgångbristen” i värsta fall medföra att de ryska myn-
digheterna ansöker om likvidation vid en domstol. 
Bolaget avser dock att vidta åtgärder avseende detta 
problem genom kapitaltillskott till dotterföretagen.
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Investeringsrådgivaren och lokala 
investeringsrådgivare
Alpcot Agro har ingått ett managementavtal (”Manage-
mentavtalet”) med Investeringsrådgivaren (se avsnittet 
Väsentliga avtal ). Ett antal ledande befattningar i Alpcot 
Agro innehas av personer anställda eller närstående till 
Investeringsråd giva ren och Alpcot Agro är således 
beroende av Investeringsrådgivaren och Investerings-
rådgivarens anställda för sin förvaltning och sin dagliga 
verksamhet. Alpcot Agro är dessutom beroende av 
Investeringsrådgivarens förmåga att identifiera, genom-
föra, utveckla och följa upp Bolagets investeringar 
enligt Bolagets investeringsstrategi och att bistå med 
råd i samband med investeringar och avyttringar. Om 
Managementavtalet upphör, nyckelpersoner lämnar 
Investeringsrådgivaren eller Investeringsrådgivaren inte 
uppfyller sina åtaganden på ett lämpligt sätt kan det bli 
omöjligt att hitta en ersättare till Investerings råd givaren 
med liknande kompetens och personal. Dess utom 
skulle anställda eller närstående till Investerings råd-
givaren vid Management avtalets eventuella upphö-
rande kunna lämna sina befattningar i Bolaget vilket 
skulle påverka Bolaget negativt.

Det bör uppmärksammas att enligt Management-
avtalet är Investeringsrådgivaren exklusiv rådgivare till 
Bolaget och att Bolagets möjlighet att säga upp 
Managementavtalet i förtid är väldigt begränsad. Det 
bör också noteras att Investeringsrådgivaren och 
Alpcot Agro vid tiden för Managementavtalets ingå-
ende var närstående. Det kan dessutom inte uteslutas 
att Investeringsrådgivaren och Bolaget kan tolka 
Managementavtalet olika.

Investeringsrådgivarens ansvar är begränsat och 
Bolaget har åtagit sig att hålla Investeringsrådgivaren 
och dess anställda, styrelseledamöter och represen-
tanter skadeslösa mot allt ansvar m.m. som utkrävs av 
dessa eller riskerar att utkrävas av dem i anledning av 
tillhandahållna tjänster m.m. i enlighet med Manage-
mentavtalet.

De lokala investeringsrådgivarna har en viktig roll i 
Bolagets verksamhet, men kan också orsaka Alpcot 
Agro stora förluster om de inte agerar omdömesgillt 
eller om de avslutar sina uppdrag och inte kan ersät-
tas. Om en lokal investeringsrådgivare säger upp sitt 
avtal med Alpcot Agro kan skadan bli avsevärd för det 
fall den lokala investeringsrådgivaren tillträder en posi-
tion i ett konkurrerande bolag.

Förvaltningsavgiften
I enlighet med Managementavtalet är Bolaget förplik-
tigat att betala förvaltningsavgifter kontinuerligt under 
avtalstiden. Investerings rådgivaren kan begära betal-
ning av förvaltningsavgiften i kontanta medel oavsett 
om något positivt kassaflöde uppstår från verksamhe-
ten eller ej. För det fall Investerings rådgivaren kräver 

betalning kan Bolaget vara tvunget att avyttra hela 
eller delar av sina investeringar. Det belopp som 
Bolaget erhåller i samband härmed kan komma att 
vara lägre än det belopp som investeringen anskaffa-
des för.

Den resultatbaserade ersättningen
Enligt Managementavtalet har Investeringsrådgivaren 
rätt till en resultatbaserad ersättning beroende av vissa 
villkor. Denna resultatbaserade ersättning kan skapa 
ett incitament för Investeringsrådgivaren att före-
språka investeringar som generellt sett är mer risk-
fyllda än vad som skulle ha varit fallet om sådan ersätt-
ning inte utgick. Den resultatbaserade ersättningen 
kan leda till investeringar i mer spekulativa tillgångar 
än vad som annars skulle vara fallet, vilket skulle kunna 
leda till större förluster som kan negativt påverka 
Bolagets resultat och dess finansiella ställning. 

Det bör vidare noteras att det för perioden 2012–
2014 inte kommer att utgå någon resultatbaserad 
ersättning och följaktligen kommer Investerings råd-
givarens incitament att vara begränsat under den 
nämnda tidsperioden.

potentiella intressekonflikter
Bolagets struktur avseende bolagsstyrning, organisa-
tion och investeringsstruktur omfattar relationer som 
kan leda till potentiella intressekonflikter. Ett antal 
ledande befattningar i Alpcot Agro innehas till exem-
pel av personer som är anställda i eller annars närstå-
ende till Investeringsrådgivaren. 

Investeringsrådgivaren kan vidare ha liknande råd-
givningsuppdrag med andra parter än Bolaget.

Det kan därför inte uteslutas att intressekonflikter 
skulle kunna uppstå mellan Investeringsrådgivaren och 
dess anställda samt närstående personer å ena sidan 
och Bolaget å andra sidan. Om Investeringsrådgivaren 
är rådgivare till andra parter under Management-
avtalets avtalstid skulle Investeringsrådgivaren också 
kunna använda sig av information som erhålls genom 
samarbetet med Bolaget för rådgivning även till dessa 
parter. Investeringsrådgivaren har för närvarande dock 
inga rådgivningsuppdrag för andra parter, men får 
enligt Managementavtalet fritt lämna råd till konkur-
renter till Bolaget.

BBAH
Före erbjudandet till aktieägarna i BBAH har Bolaget 
genomfört en due diligence-granskning i en omfatt-
ning som Bolaget ansett vara rimlig. Bolaget har i sam-
band med genomförandet av due diligence identifierat 
ett antal risker i BBAH relaterade till bland annat ett 
minoritetsägande i den ryska underkoncernen samt 
bokförings- och skatterisker men Bolaget gör ändå 
bedömningen att erbjudandet är affärsmässigt motive-
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rat. Vid genomförandet av due diligence-granskningen 
var Bolaget hänvisat till att förlita sig på den informa-
tion som fanns att tillgå, vilket inkluderade information 
från BBAH och, i viss utsträckning, undersökningar 
utförda av utomstående. Due diligence-processen kan 
ha varit subjektiv och tillgången till information kan ha 
varit begränsad. Följakt ligen kan Bolaget inte garan-
tera att den due diligence-granskning som genomförts 
av Bolaget har avslöjat eller belyst alla relevanta risker 
som är förenade med att förvärva aktierna i BBAH. 
Följden kan bli att Bolaget gör en väsentligt mer risk-
fylld investering än avsett och att Bolagets erbjudande 
till aktieägarna i BBAH görs till, för Bolaget, oförmån-
liga villkor. 

AFFäRSRELATERADE RISKER I RySSLAND OCH 
ANDRA OSS-STATER
Investeringar på tillväxtmarknader
Investerare i bolag med tillgångar på utvecklingsmark-
nader som Ryssland bör vara medvetna om att dessa 
marknader är föremål för större risk än andra mer 
utvecklade marknader, innefattande i vissa fall bety-
dande legala, ekonomiska och politiska risker. Inves-
terare bör vidare notera att utvecklingsmarknader som 
Ryssland kan genomgå snabba förändringar och att 
den information som presenteras i detta prospekt 
snabbt kan bli inaktuell. Nedan beskrivna risker relate-
rade till Ryssland är tillämpliga på varje investering i 
Ryssland och är inte specifika för en särskild investe-
ring. En investering i Alpcot Agros aktier kommer där-
till att vara exponerad för risker hänförliga till ägandet 
och förvaltningen av Bolagets investeringar och sär-
skilt för risker hänförliga till sådant ägande och i syn-
nerhet till sådan förvaltning i Ryssland (se ovan under 
Risker relaterade till Alpcot Agros verksamhet). 
Investeringar i Ryssland är lämpade bara för investe-
rare med sådan kunskap att de kan förstå dessa risker 
och som kan klara av den eventuella ekonomiska för-
lusten. Eftersom Ryssland fortfarande är en ekonomi 
i utveckling är investeringar i Ryssland föremål för 
omfattande fluktuationer i värde och avkastning och 
påverkas vidare av andra faktorer bortom Bolagets 
kontroll som kan ha en ogynnsam effekt på Alpcot 
Agros marknadsvärde. Politisk instabilitet, såväl på 
lokal som federal nivå, kan påverka värdet av Bolagets 
verksamhet negativt. Avsaknaden av ett utvecklat 
rättssystem jämförbart med de i Västeuropa är ett pro-
blem. Lagar kan tillämpas inkonsekvent och rättsyste-
met är varken effektivt eller oberoende, vilket skapar 
en betydande risk för potentiella investerare. Rättsliga 
förändringar har beslutats och kommer sannolikt att 
fortsätta att beslutas inom överskådlig tid, men trots 
denna utveckling är det fortfarande svårt att förutse 
påverkan av lagändringar och beslut på Bolagets verk-
samhet och på jordbrukssektorn. Det kan vara svårare 

att på ett tillfredställande sätt upprätthålla och genom-
driva Bolagets legala rättigheter i Ryssland än i vissa 
andra jurisdiktioner.

Bristen på tillförlitliga officiella uppgifter
Officiell statistik och andra uppgifter som publiceras 
av ryska federala, regionala och lokala myndigheter är 
mycket mindre fullständiga och tillförlitliga än i väst-
världen. Det går inte att lämna någon försäkran om att 
de officiella källor som en del av informationen i detta 
prospekt har hämtats från är tillförlitliga eller fullstän-
diga. Officiell statistik kan också tas fram med andra 
utgångspunkter än de som används i västvärlden. All 
behandling av frågor som rör Ryssland i detta prospekt 
måste därför anses som osäker på grund av bristerna i 
den tillgängliga officiella och offentliga informationens 
fullständighet och tillförlitlighet.

politisk och legal miljö
I Ryssland och andra OSS-stater finns det risk för 
 förstatliganden, expropriation eller konfiskatorisk 
beskattning, nya pålagor, källskatter eller liknande 
beskattning av utdelning, ränta, kapitalvinster eller 
annan inkomst, politiska förändringar, statliga inter-
ventioner, statliga regleringar, ändringar i jordbruks-
politik och lagstiftning, social instabilitet eller diploma-
tiska förvecklingar (innefattande krig), som negativt 
kan påverka ekonomierna i dessa länder eller värdet 
på Bolagets verksamhet i dessa länder.

Till exempel har bristande enighet mellan lokala och 
regionala myndigheter och den ryska regeringen 
ibland resulterat i att man på olika nivåer antagit sins-
emellan motstridiga lagar, vilket kan leda till politisk 
instabilitet på grund av osäkerhet beträffande vilken 
lagstiftning som skall gälla. Denna brist på säkerhet 
kan medföra negativa ekonomiska effekter på 
Bolagets verksamhet i Ryssland. Vidare har nyligen 
publicerade rapporter indikerat att den ryska rege-
ringen har och kan komma att fortsätta att eller försöka 
att förstatliga eller annars skaffa kontroll över några av 
de viktiga tillgångarna i Ryssland, till exempel olja och 
gas, genom miljöregleringar, skattehöjningar och 
andra politiska eller privata påtryckningar. Varje sådant 
förstatligande, eller hot om eller försök till förstatli-
gande med anknytning till en viktig rysk tillgång kan ha 
en betydande påverkan på de internationella investe-
ringarna i Ryssland och på Rysslands handel med 
andra länder och kan därigenom ha en mycket negativ 
effekt på Alpcot Agro och dess verksamhet.

Ukrainas relationer med sina grannländer, däribland 
Ryssland, är generellt positiva. Varje väsentlig föränd-
ring i Ukrainas internationella relationer med Ryssland, 
särskilt förändringar som väsentligen skulle påverka 
tillgången på energi från Ryssland till Ukraina, eller 
Ukrainas vinster på transit-avgifter på rysk olja och gas, 
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skulle emellertid kunna ha en väsentlig påverkan på 
internationella investeringar i Ukraina och därmed 
även ha en väsentligt negativ påverkan på Alpcot Agro 
och dess investeringar i Ukraina.

Brottslighet och korruption
De politiska och ekonomiska förändringarna i Ryssland 
sedan början av 1990-talet har lett till minskad polis-
övervakning i samhället och ökad laglöshet. Lokal och 
internationell press har rapporterat att den organise-
rade brottsligheten har ökat avsevärt sedan Sovjet-
unionen upplöstes, särskilt i storstadsområdena. Det 
är viktigt att poängtera att Bolaget verkar inom en kor-
ruptionsutsatt miljö där myndighetspersoner på alla 
nivåer ofta har egenintressen som är motstridiga deras 
myndighetsroll. Dessutom har både rysk och interna-
tionell press rapporterat en hög grad av korruption i 
Ryssland, däribland bestickning av tjänstemän för att 
få statliga myndigheter att inleda utredningar. Pressen 
har också gett exempel på fall där regeringstjänste-
män har deltagit i utvalda utredningar och åtal för att 
gynna regeringens och enskilda tjänstemäns intressen. 
Dessutom tyder publicerade rapporter på att ett bety-
dande antal av Rysslands mediekanaler mot ersättning 
regelbundet offentliggör partiska artiklar. Bolagets 
verksamhet skulle kunna påverkas negativt av olagliga 
handlingar, korruption eller påståenden om att 
Bolaget skulle vara delaktigt i olagliga handlingar.

Ny och oprövad lagstiftning
Många av de lagar som reglerar privata investeringar, 
värdepapperstransaktioner och andra avtalsförhållan-
den i investeringsregionen är nya och till stor del oprö-
vade. Följaktligen kan Bolaget utsättas för ett antal 
ovanliga risker, till exempel bristande skydd för inves-
terare, motstridig lagstiftning, ofullständiga, oklara 
och föränderliga lagar, okunskap om eller brott mot 
regelverken av andra aktörer på marknaden, avsaknad 
av etablerade och fungerande system för att säker-
ställa legala rättigheter, avsaknad av den affärskultur 
som karaktäriserar en utvecklad marknad samt en 
avsaknad av upprätthållandet av de existerande regel-
verken. Vidare kan det i vissa av länderna i investe-
ringsregionen vara svårt eller praktiskt omöjligt att få 
sin sak prövad i domstol eller erhålla verkställighet av 
en dom. Alpcot Agro kan inte garantera att sådana 
svårigheter att tillvarata och verkställa rättigheter inte 
kommer att inverka negativt på Bolagets investeringar. 
Till exempel har man under Rysslands övergång från 
centraliserad planekonomi till marknadsekonomi stif-
tat lagar som skall skydda privat egendom mot expro-
priation och förstatligande. Emellertid är det möjligt 
att dessa skyddsregler inte skulle tillämpas vid försök 

till expropriation eller förstatligande. Expropriation 
och förstatligande av något bolag i vilket Alpcot Agro 
direkt eller indirekt har investerat eller dess tillgångar 
eller del därav, eventuellt utan adekvat kompensation, 
kan ha en betydande negativ inverkan på Bolagets 
investeringar.

Infrastruktur
Den fysiska infrastrukturen i Ryssland härrör i stora 
drag från sovjettiden och har varken finansierats eller 
underhållits under de senaste årtiondena. I synnerhet 
har järnvägen och vägarna, anläggningar för kraftpro-
duktion och kraftöverföring, kommunikationssystem 
och byggnadsbeståndet drabbats. Vägarna är i dåligt 
skick i hela Ryssland och många vägar uppfyller inte de 
kvalitativa minimikraven. Försämringen av Rysslands 
fysiska infrastruktur skadar landets ekonomi, stör trans-
porten av varor och tillgångar, ökar kostnaderna för att 
bedriva verksamhet i Ryssland och kan störa affärsverk-
samheten. De federala myndigheterna överväger 
aktivt att omorganisera landets järnvägar, el- och tele-
fonsystem. En sådan omorganisering kan leda till 
ökade avgifter och taxor för att finansiera de kapital-
investeringar som behövs för att reparera, underhålla 
och förbättra dessa system. 

Inflation
En hög inflationstakt har varit ett kännetecken för den 
ryska ekonomin. Vissa av Bolagets kostnader, till exem-
pel kostnader för investeringar i maskiner och utrust-
ning samt arbetskostnader är känsliga för ökningar av 
den allmänna prisnivån i de regioner där Bolaget har 
sin jordbruksverksamhet. Konkurrensen kan förhindra 
Bolaget från att höja priserna på sina produkter till-
räckligt mycket för att behålla marginalerna. En hög 
inflationstakt kan öka Bolagets kostnader och Bolaget 
kan få svårt att behålla eller öka sina marginaler för att 
täcka sådana kostnader.

Bolagsstyrning
Reglerna om tillsyn och bolagsstyrning ger i många av 
investeringsregionens länder ett dåligt skydd för mino-
ritetsaktieägare. Lagstiftningen mot bedrägeri och 
insiderbrott är ofta outvecklad. Principen om bolags-
ledningens och styrelsens omsorgs- och lojalitetsplikt 
gentemot aktieägarna är också begränsad i jämförelse 
med motsvarande princip i mer utvecklade länder. 
Företagsledningar kan ofta genomföra betydelsefulla 
åtgärder utan samtycke från aktieägarna och skyddet 
mot utspädning kan också vara begränsat. Dessa risker 
kan ha en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att 
skydda sina intressen som investerare och på värdet på 
dess investeringar.
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Riskfaktorer

Ryssland och världshandelsorganisationen (WTO)
Ryssland är den sista stora ekonomin som står utanför 
världshandelsorganisationen (”WTO”). Dess anslut-
ning till WTO antas medföra stora fördelar både för 
Ryssland och WTO, särskilt vad gäller liberalisering av 
marknaden, förbättrad tillgång till och för utländska 
investerare, bättre genomsyn på marknaden samt 
övergripande kostnadsbesparingar genom konkurrens 
och avskaffande av (tariffiella) handelshinder. Arbets-
gruppen för Rysslands inträde i WTO bildades 
ursprungligen 1993 och ett accelererat program slut-
fördes 2003. Ryssland har för närvarande slutfört multi-
laterala förhandlingar med WTO och bilaterala avtal 
om marknadstillgång med både europeiska unionen 
(”EU”) (2004) och USA (2006), vilket har banat väg för 
ett framtida ryskt WTO-inträde. Det återstår dock ett 
antal områden att diskutera innan Rysslands medlem-
skap i WTO kan realiseras, särskilt inom de områden 
som gäller skydd av immateriella rättigheter, förenk-
ling av tullprocedurer, statligt stöd och energiprissätt-
ning. Ett medlemskap i WTO kan även ha negativa 
konsekvenser för Bolaget då det även kan öka 
utländsk konkurrens samt påverka statlig subvention 
till inhemska jordbruksproducenter.

Om Rysslands inträde i WTO blir fördröjt eller uteblir 
kan det få en negativ effekt på den ryska ekonomin 
och därmed även inverka negativt på Bolaget.

Ryssland och EU
EU är Rysslands största granne och handelspartner. 
Handeln med EU utgör mer än hälften av Rysslands 
totala handel. Omvänt är Ryssland EU:s tredje största 
handelspartner. EU exporterar i huvudsak maskiner 
och färdiga industri- och konsumentvaror, medan den 
ryska exporten huvudsakligen består av bränslen och 
råvaror. Samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland som 
trädde i kraft 1997 utgör grunden för de bilaterala kon-
takterna mellan Ryssland och EU, innefattande bland 
annat områden som politisk dialog, handel och varor, 
investering och finans, med slutmålet att upprätta en 
frihandelszon i EU och Ryssland. Enligt samarbetsavta-
let erhåller Ryssland status som ”Most-Favoured-
Nation” och därigenom tillämpas ej kvantitativa res-
triktioner på rysk export, stål undantaget. EU håller för 
närvarande på att förnya det första samarbetsavtalet 
som gick ut i slutet av 2007. Fram till dess att ett nytt 
avtal förhandlas fram som ersätter det gamla, gäller 
det nuvarande avtalet oförändrat.

Om förhållandet mellan Ryssland och EU skulle för-
sämras kan detta innebära negativa effekter på den 
ryska ekonomi och följaktligen negativ inverkan på 
Bolaget.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIE
Begränsad likviditet i handeln med Bolagets aktie
Även om Bolaget uppfyller sina noteringskrav på First 
North, kan det i framtiden vara otillräcklig handels-
volym i aktien och potentiella investerare kan därför 
mötas av svårigheter vid realiseringen av det underlig-
gande värdet av sina investeringar genom att sälja sina 
aktier i Alpcot Agro. Det ska också noteras att det 
enda sättet att, inom en överskådlig framtid, erhålla 
någon avkastning är en eventuell kapitalvinst, efter-
som Bolaget inte avser att dela ut någon utdelning 
inom en överskådlig framtid.

Det finns inga garantier för att handeln i tecknings-
rätter kommer att bli likvid, och teckningsrätterna 
kan bli föremål för kraftigare prisfluktuationer än 
de befintliga aktierna
Bolagets avsikt är att teckningsrätterna skall handlas 
på First North under perioden från och med den 
21 december 2009 till och med den 12 januari 2010. 
Det finns inga planer på att ansöka om handel med 
teckningsrätterna på någon annan handelsplats eller 
annan marknad. Det kan inte garanteras att handeln i 
teckningsrätter kommer att bli likvid på First North 
under denna period eller att betydande likviditet kom-
mer att finnas tillgänglig under handelsperioden med 
teckningsrätter. Kursutvecklingen på teckningsrätter 
kommer att påverkas av många faktorer, bland annat 
de befintliga aktiernas kursutveckling, men kan bli 
föremål för betydligt större kurssvängningar än de 
befintliga aktierna.

Teckningsåtaganden avseende företrädesrätts-
emissionen är inte säkerställda 
Två befintliga aktieägare i Bolaget, som tillsammans 
representerar cirka 19 procent av det totala antalet 
aktier i Bolaget vid tidpunkten för offentliggörandet av 
prospektet den 15 december 2009, har åtagit sig att 
teckna sina respektive pro rata-andelar motsvarande 
totalt cirka 19 procent av de nya aktierna i företrädes-
rätts emissionen. Teckningsåtagandena är inte säker-
ställda. Det finns sålunda en risk för att en eller båda 
dessa aktieägare inte kan fullgöra sina teckningsåta-
ganden, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på 
Bolagets förmåga att framgångsrikt genomföra 
företrädesrätts emissionen. 
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Bakgrund och motiv

Alpcot Agros övergripande mål är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom 
att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och i andra OSS-stater.

Bolagets operationella strategi är att bedriva ett effektivt och modernt jordbruk enligt internatio-
nell standard. Bolagets värdekedja består av tre delar: spannmålsproduktion, lagring och försälj-
ning. Bolaget bedriver även verksamhet inom kött- och mjölkproduktion. Vid sidan av företagsled-
ningen har Bolaget genom ett Managementavtal tillgång till ACM som investeringsrådgivare. 
Investeringsrådgivaren är ansvarig för Bolagets investeringsstrategi gällande jordbruksmark och 
administrerar det omfattande arbetet med registreringen av arrendeavtal samt förvärvar den mark 
som Bolaget brukar. Vid datumet för detta prospekt har Bolaget cirka 170 000 hektar mark under 
kontroll1) i Ryssland, varav cirka 91 000 hektar är ägd mark2). Utöver det har Bolaget cirka 5 510 hek-
tar mark under kontroll i Ukraina. 

Alpcot Agro har sedan det grundades 2006 tillförts kapital genom emissioner av aktier och kon-
vertibla skuldinstrument vilket totalt har uppgått till cirka 1 451 miljoner kronor. Den operativa verk-
samheten inleddes i Ryssland och verksamheten har därefter expanderats till Ukraina. Alpcot Agros 
verksamhet expanderade i snabb takt fram till sommaren 2008 då den globala finanskrisen förvär-
rades, vilket föranledde Bolaget att under hösten 2008 avbryta sina expansionsplaner i Ryssland 
och Ukraina. Tack vare det tidiga beslutet att avbryta expansionen har Bolaget klarat de svåra 
tiderna relativt väl. En strategisk översyn inleddes i slutet av 2008, vilket resulterade i en reviderad 
strategi enligt vilken Bolaget anpassade sina långsiktiga planer till de förändrade 
marknadsvillkoren. 

Under hösten 2009 kommunicerade Alpcot Agro att styrelsen utvärderade möjligheten att 
knoppa av den ukrainska verksamheten för att finansiera expansionen i Ukraina separat. Styrelsen 
har sedermera valt att senarelägga en eventuell avknoppning och avser att försiktigt expandera 
verksamheten i Ukraina som en integrerad del av Alpcot Agro.

Alpcot Agro har, mot bakgrund av den reviderade strategin samt för att kunna tillvarata rådande 
affärsmöjligheter, beslutat att genomföra föreliggande företrädesrättsemission. Emissionslikviden 
från företrädesrättsemissionen möjliggör för Alpcot Agro att: 

öka den operationella flexibiliteten ■

Genom större finansiella resurser kan Alpcot Agro utöka såväl vårbruket som höstbruket under 
2010 och därmed också utnyttja kapaciteten fullt ut i Bolagets befintliga maskinpark. Genom 
att binda mer rörelsekapital kan Alpcot Agro således öka sin produktion utan nämnvärda inves-
teringar i maskinparken samt optimera tidpunkten för försäljning, något som avsevärt förbättrar 
förutsättningarna för att uppnå lönsamhet. 

Verkställa den reviderade strategiska planen ■

Alpcot Agros fokus är för närvarande att optimera den geografiska strukturen av marktillgång-
arna genom selektiva förvärv och avyttringar i syfte att öka avkastningspotentialen, vilket är den 
enskilt viktigaste faktorn för Bolagets lönsamhet. Alpcot Agro avser även genomföra investe-
ringar inom logistik för att minska beroendet av den inhemska avsättningsmarknaden och där-
med förbättra exportmöjligheterna. Härutöver utvärderar Bolaget andra investeringar såsom 
ytterligare lagringskapacitet. 

Expandera verksamheten i Ukraina ■

Till följd av att Alpcot Agro avbröt sin expansion i Ukraina kort efter att den påbörjats är 
Bolagets närvaro i varje enskild region i Ukraina således betydligt mindre än vad som planera-
des. Det rådande ekonomiska läget har öppnat upp för attraktiva investeringsmöjligheter. 
Bolaget bedömer att det finns möjlighet att samla minst 10 000 hektar jordbruksmark omkring 
Bolagets befintliga gårdar. Att samla ytterligare jordbruksmark i anslutning till befintlig mark 
skulle innebära att Bolaget kan dra nytta av skalfördelar och därmed bedriva verksamheten mer 
effektivt. För en sådan expansion av verksamheten krävs begränsade personalökningar. 

1) Se avsnittet Definitioner och ordlista – Mark under kontroll.
2) Se avsnittet Definitioner och ordlista – Ägd mark.
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Bakgrund och motiv

ANVäNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN
Högsta prioritet är att öka den operationella flexibiliteten. Av emissionslikviden avses upp till 
60 miljoner kronor att användas för att öka den operationella flexibiliteten. 

Härnäst avser Alpcot Agro att expandera verksamheten i Ukraina samt att verkställa den revide-
rade strategiska planen. ytterligare likvida medel är inte en förutsättning för att verkställa den revi-
derade strategiska planen men det skulle öka takten för verkställandet. Av emissionslikviden avses 
upp till 75 miljoner kronor att användas för att expandera verksamheten i Ukraina och upp till 
70 miljoner kronor avses att användas för att verkställa den reviderade strategiska planen. 

Bolaget planerar att expandera genom selektiva förvärv av tillgångar och bolag i Ryssland och 
Ukraina, vilket kommer att kräva kapital. Dessa förvärv kan delvis komma att finansieras genom 
apportemissioner. Trots att vissa förvärv finansieras genom apportemissioner, så kan ytterligare 
kapital komma att krävas i form av rörelsekapital för att fullt ut realisera potentialen i förvärven. 
Exempelvis offentliggjorde Alpcot Agro den 24 november 2009 ett bud på BBAH som, om vissa 
villkor uppfylls,  kommer förvärvas med aktier i Alpcot Agro. Förutsatt att budet fullföljs beräknas 
upp till 75 miljoner kronor av emissionslikviden från företrädesrättsemissionen att användas för att 
rekapitalisera och utveckla den förvärvade verksamheten i BBAH.  

Bruttolikviden från företrädesrättsemissionen förväntas vid fulltecknad emission uppgå till cirka 
235 miljoner kronor före emissionskostnader och andra avgifter hänförliga till företrädesrättsemis-
sionen. Emissions   kostnader beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor och avser bland annat 
arvoden till finansiella och legala rådgivare och revisorer.

Om företrädesrättsemissionen inte fulltecknas och därvid ett lägre belopp än bruttolikviden om 
235 miljoner kronor erhålls kommer ett lägre belopp att investeras i Ukraina och verkställandet av 
den reviderade strategiska planen kan komma att bli försenat. Expan sionsplanerna i Ukraina kan då 
komma att trappas ner och i de regioner där bolaget för närvarande har verksamhet kan avyttringar 
komma att ske. Härutöver kan bolaget tvingas avstå tilltänka förvärv och alternativt, komma att 
överväga försäljning av andra tillgångar.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt som upprättats, i enlighet med lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument, av styrelsen för Alpcot Agro med anledning av företrädes
rättsemissionen. Styrelsen för Alpcot Agro är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Information 
om styrelseledamöterna i Alpcot Agro återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare, 
revisor och rådgivare. Styrelsen för Alpcot Agro försäkrar härmed att styrelsen vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överens
stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
prospektets innebörd.

Stockholm den 15 december 2009

Alpcot Agro AB (publ)
Styrelsen
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Styrelsen för Alpcot Agro beslutade den 23 november 2009 med stöd av bemyndigandet lämnat 
vid årsstämman den 13 maj 2009 om en nyemission om högst 19 587 133 nya aktier med företrädes-
rätt för befintliga ägare.

Alpcot Agros aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av de nya aktierna i för-
hållande till det antal befintliga aktier de äger på avstämningsdagen den 15 december 2009. Varje 
befintlig aktie i Bolaget berättigar till två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar inne-
havaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 12,00 kronor per ny aktie. Teckningen av 
nya aktier skall ske under perioden från den 21 december 2009 till och med den 15 januari 2010, 
eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. 

Teckning av nya aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter. Se avsnittet Villkor och anvis
ningar för ytterligare information.

Under förutsättning att företrädesrättsemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 
235 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet aktier i Alpcot Agro öka med 19 587 133. 
Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor och avser bland annat arvoden till 
finansiella och legala rådgivare och revisorer. Företrä desrättsemissionen kommer att öka Bolagets 
aktiekapital med högst 97 935 665 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesrättsemis-
sionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 40 procent, men har möjlighet att sälja sina 
teckningsrätter för att erhålla kompensation för utspädningen.

Aktieägarna Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden, som tillsammans representerar cirka 
19 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för offentliggörandet av prospektet 
den 15 december 2009, har  åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar motsvarande cirka 
19 procent av de nya aktierna i före trä desrättsemissionen. Härutöver har aktieägare represente-
rande cirka 21 procent av utestående aktier i Alpcot Agro har ställt sig positiva till företrädesrätts-
emissionen och avser teckna sina respektive andelar i nyemissionen.

Härmed inbjuds aktieägarna i Alpcot Agro att teckna nya aktier i enlighet med villkoren i detta 
prospekt.

Stockholm den 15 december 2009

Alpcot Agro AB (publ)
Styrelsen

Inbjudan till teckning av nya aktier
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FöRETRäDESRäTT TILL TECKNING
De som på avstämningsdagen den 15 december 2009 
är registrerade som aktieägare i Alpcot Agro äger före-
trädesrätt att för varje tre (3) befintliga aktier teckna 
två (2) nya aktier för 12,00 kronor per aktie.

EMISSIONSKURS
De nya aktierna emitteras till en kurs om 12,00 kronor 
per ny aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen har 
fastställts av styrelsen med utgångspunkt i markna-
dens prissättning av Bolagets aktier och med hänsyn 
till sedvanlig rabatt mot marknadspriset i liknande 
företrädes rättsemissioner.

AVSTäMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för faststäl-
lande av vilka som är berättigade att erhålla tecknings-
rätter i företrädesrättsemissionen är den 15 december 
2009. Aktierna i Alpcot Agro handlas inklusive rätt att 
erhålla teckningsrätter till och med den 10 december 
2009 och exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från 
och med den 11 december 2009.

INFORMATION FRÅN EUROCLEAR SWEDEN TILL 
DIREKTREGISTRERADE AKTIEäGARE
Prospekt, förtryckt emissionsredovisning med vidhäng-
ande bankgiroavi samt en anmälningssedel med vid-
hängande, ej förtryckt, bankgiroavi utsänds till de aktie-
ägare eller företrädare för aktieägare i Alpcot Agro som 
på avstämningsdagen den 15 december 2009 är regist-
rerade i den av Euroclear Sweden för Alpcot Agros räk-
ning förda aktieboken och som äger rätt att teckna nya 
aktier i företrädesrättsemissionen. Av den förtryckta 
emissionsredovisningen framgår bland annat antal 
erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som 
kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar 
registrering av teckningsrätter på aktieägarens 
VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upp-
tagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda 
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller 
inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

FöRVALTARREGISTRERADE INNEHAV
Aktieägare vars innehav av aktier i Alpcot Agro är för-
valtarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhål-
ler ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden. 
Anmälan om teckning och betalning skall i stället ske i 
enlighet med anvisningar från förvaltaren.

TECKNINGSRäTTER
För varje befintlig aktie i Alpcot Agro som innehas 
på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. 
För teckning av en (1) ny aktie i Alpcot Agro erfordras 
tre (3) tecknings rätter.

HANDEL MED TECKNINGSRäTTER
Handel med teckningsrätter äger rum vid NASDAQ 
OMX First North i Stockholm under perioden 
21 december 2009 – 12 januari 2010. Banker och värde-
pappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står 
till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teck-
ningsrätter. Vid sådan handel uttas sedvanligt 
courtage.

TECKNING MED STöD AV TECKNINGSRäTTER
Teckning skall ske genom betalning under perioden 
21 december 2009 – 15 januari 2010. Efter tecknings-
tidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och saknar därmed värde. Efter den 15 januari 2010 
kommer ej utnyttjade teckningsrätter, utan avisering 
från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontona. 

Styrelsen för Alpcot Agro förbehåller sig rätten att 
förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kom-
mer att offentliggöras senast den 15 januari 2010.

AKTIEäGARE BOSATTA I SVERIGE
Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt sker 
genom kontant betalning enligt de utsända bankgiro-
avierna eller genom samtidig kontant betalning och 
anmälan om teckning på därför avsedd anmälnings-
sedel vid något av Carnegies kontor eller annat valfritt 
svenskt bankkontor eller svenskt värdepappersinstitut 
för vidarebefordran till Carnegie. Betalning ska senast 
ha skett den 15 januari 2010.

Den förtryckta bankgiroavin, som vidhänger den för-
tryckta emissionsredovisningen används om samtliga 
teckningsrätter benämnt ”jämnt teckningsbart” skall 
utnyttjas. Anmälningssedel enligt nedan skall då inte 
användas. Den ej förtryckta bankgiroavin, som vid-
hänger anmälningssedeln används om teckningsrätter 
köpts, överförts från annat VP-konto eller om samtliga 
teckningsrätter enligt emissionsredovisning från 
Euroclear Sweden benämnt ”jämnt teckningsbart” 
ej skall utnyttjas. Anmälningssedlar utsänds till de 
aktie ägare som på avstämningsdagen var registrerade 
som aktieägare i Alpcot Agro och kan även erhållas vid 
Carnegies kontor eller på telefon 08-588 694 84, eller 
laddas ned från www.carnegie.se.

AKTIEäGARE BOSATTA I VISSA ANDRA 
jURISDIKTIONER äN SVERIGE
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya 
aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer 
som är bosatta eller medborgare i andra länder än 
Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i 
sådana länder. Se avsnittet Viktig Information. Med 
anledning härav kommer, med vissa undantag, aktie-
ägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade 
på VP-konton och har registrerade adresser i till exem-
pel Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Syd afrika eller USA inte att erhålla detta pro-
spekt. De kommer inte heller att erhålla några teck-
nings rätter på sina respektive VP-konton. De tecknings -
rätter som annars skulle ha registrerats för dessa 
aktie ägare kommer att säljas och försäljningslikviden, 
med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till 
sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor 
kommer inte att utbetalas.

AKTIEäGARE Ej BOSATTA I SVERIGE
Teckningsberättigade personer som ej är bosatta i 
Sverige och inte kan använda den förtryckta bankgiro-
avin skall använda den utsända anmälningssedeln vid 
teckning. I samband med att anmälningssedeln 
insänds till nedan angivna adress skall betalning göras 
i svenska kronor genom S.W.I.F.T till nedan angivet 
bankkonto i Sverige.

Villkor och anvisningar
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Villkor och anvisningar

Carnegie Investment Bank AB
Transaction Support
SE-103 38 Stockholm, Sverige
S.W.I.F.T: ESSESESS
Bankkontonummer: 5221 10 003 63
IBAN: SE3850000000052211000363

Vid betalning måste såväl tecknarens namn och adress 
som VP-konto anges. Anmälningssedel och betalning 
skall vara Carnegie, Transaction Support tillhanda 
senast den 15 januari 2010.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)
Några dagar efter betalning och teckning kommer 
Euroclear Sweden att sända en avi som bekräftelse på 
att BTAer bokats in på aktieägarens konto. De nyteck-
nade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till 
dess att företrädes rätts emissionen blivit registrerad 
hos Bolagsverket (eller om möjligheten till delregistre-
ring utnyttjas vid delregistrering av BTA 1). 

Om möjligheten till delregistrering utnyttjas kom-
mer en ytterligare serie av BTA att utfärdas varvid den 
första benämns BTA 1. Efter det att en första delregist-
rering gjorts hos Bolagsverket, vilket beräknas ske 
om kring den 22 januari 2010, omvandlas BTA 1 till van-
liga aktier som registreras på aktieägarnas konton 
omkring den 26 januari 2010 utan särskild avisering 
från Euroclear. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer 
att utfärdas för teckning som skett vid sådan tidpunkt 
att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första 
delregistreringen och av Euroclear bokas om till van-
liga aktier när en slutlig registrering gjorts hos Bolags-
verket, vilket beräknas ske omkring den 5 februari 
2010.

Om möjligheten till delregistrering inte utnyttjas 
beräknas registrering hos Bolagsverket ske omkring 
den 2 februari 2010. Därefter kommer BTA att bokas 
om till vanliga aktier, vilket beräknas ske omkring den 
5 februari 2010. Någon VP-avi utsänds ej i samband 
med denna ombokning. 

BTA kommer att tas upp till handel vid NASDAQ 
OMX First North i Stockholm från och med den 
21 december 2009 och beräknas handlas till och med 
den 18 januari 2010. För det fall flera serier av BTA 
utfärdas kommer endast den första, BTA 1, att handlas 
vid NASDAQ OMX First North i Stockholm.

TECKNING UTAN STöD AV TECKNINGSRäTTER 
SAMT TILLDELNING
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter 
skall ske på därför avsedd anmälningssedel. Anmäl-
ningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter 
kan erhållas från något av Carnegies kontor eller lad-
das ned från www.carnegie.se. Anmälan kan ske per 
post till Carnegie Investment Bank AB, Transaction 
Support, 103 38 Stockholm, eller genom att anmäl-
ningssedeln lämnas till något av Carnegies kontor. 
Anmälnings sedeln måste vara Carnegie, Transaction 
Support, tillhanda senast den 15 januari 2010.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter 
skall fördelas mellan dem som i övrigt anmält intresse 

för teckning utan företrädesrätt. Därvid ska tilldelning 
ske i första hand till dem som tecknat aktier med stöd 
av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktie-
ägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid över-
teckning, i förhållande till det antal teckningsrätter 
som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning, och i andra hand 
till andra som anmält sig för teckning utan stöd av 
teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla 
full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var 
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

Resultat av teckning kommer att offentliggöras 
genom pressmeddelande omkring den 20 januari 
2010. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade 
utan stöd av teckningsrätter utsänds en avräknings-
nota till tecknaren. Tecknade och tilldelade aktier skall 
betalas kontant enligt instruktioner på avräknings-
notan senast tre bankdagar efter att tecknaren till-
ställts besked om tilldelning. De nya aktierna kommer 
att levereras snarast möjligt efter likviddagen med avi-
sering från Euroclear Sweden.

HANDEL MED NyA AKTIER 
Alpcot Agros aktier handlas på NASDAQ OMX First 
North i Stockholm. Efter att Bolagsverket har registre-
rat nyemissionen kommer även de nyemitterade 
aktierna att kunna handlas vid NASDAQ OMX First 
North i Stockholm. De nya aktierna förväntas bli före-
mål för handel i samband med att de nya aktierna 
registreras på aktieägarnas konton.

RäTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första 
gången på den första avstämningsdagen för utdelning 
som infaller efter det att de nya aktierna registrerats 
hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till 
utdelning som de befintliga aktierna, se avsnittet 
Aktiekapital och ägarförhållanden – Utdelning och 
utdelningspolicy. 

öVRIG INFORMATION
Bolaget äger inte rätt att avbryta företrädesrätts-
emissionen. För det fall att ett för stort belopp betalats 
in av en tecknare för de nya aktierna kommer Bolaget 
att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 
Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teck-
ningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte 
upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. 
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 
kan komma att lämnas utan beaktande. Om tecknings-
likvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på 
ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att 
lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske 
med ett lägre belopp. Betald likvid som inte ianspråk-
tagits kommer i så fall att återbetalas. Endast en 
anmälningssedel per sort får inges. Om flera anmäl-
ningssedlar av samma sort inges kommer endast den 
anmälningssedel som först kommit Carnegie, 
Transaction Support tillhanda att beaktas.
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Finansiell utveckling i sammandrag

Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 7 september 2006 – 31 december 
2007 och 1 januari – 31 december 2008 är hämtade ur Bolagets reviderade omräknade koncernräkenskaper, vilka 
har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) såsom de har antagits av den 
Europeiska Unionen. Uppgifter motsvarande oreviderade koncernräkenskaper för delårsrapporter 1 januari  – 
30  juni 2008 respektive 2009 har hämtats ur Bolagets koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med 
IAS 34. Bolagets revisorer har genomfört en översiktlig granskning av de oreviderade delårsrapporterna för 1 janu
ari – 30 juni 2009 respektive 2008. 

Under 2009 ändrade Bolaget presentationsformat avseende resultaträkningen från funktionsindelad resultaträk
ning till kostnadsslagsindelad resultaträkning i enlighet med IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ledningen 
anser att en kostnadsslagsindelad resultaträkning, även om resultatet är oförändrat, ger en mer transparent bild av 
Bolagets verksamhet. I samband med framtagandet av koncernräkenskaper för delårsrapporten 1 januari  – 30  juni 
2009 har jämförbara siffror för samma period 2008 omräknats i enlighet därmed. Vidare har Bolaget räknat om 
koncern räkenskaperna för räkenskapsåren 7 september 2006 – 31 december 2007 och 1 januari – 31 december 
2008. De omräknade koncernräkenskaperna har reviderats av Bolagets revisorer. 

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Alpcot Agros reviderade 
om arbetade koncernräkenskaper med tillhörande noter för räkenskapsåren 7 september 2006 – 31 december 2007 
och räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008 samt information i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 
2009, vilket intagits på sidorna 97–149 i detta prospekt.

Bolaget grundades 2006 och verksamheten inleddes under senare delen av våren 2007. Verksamheten är 
säsongsbetonad: höstgrödor sås under augusti–september och vårgrödor sås under april–maj. Kostnaderna acku
muleras under året innan skörden sker under juli–september. Skörden säljs under perioden september–mars och 
det är då bolaget genererar intäkter.

KONCERNENS RESULTATRäKNING I SAMMANDRAG

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

Miljoner kronor
2006-09-07

– 2007-12-31
2008-01-01

– 2008-12-31
2008-01-01

– 2008-06-30
2009-01-01

– 2009-06-30

Nettomsättning 15,4 30,3 9,9 86,3

Resultat från värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde 14,7 94,4 71,8 126,8

Statliga bidrag – 10,3 – 2,6

Summa omsättning och marknadsvärdering 30,1 134,9 81,7 215,7

Förändring varulager och pågående arbete 4,0 130,7 –2,3 –105,9

Insatsvaror –27,7 –196,4 –61,9 –91,6

Övriga externa kostnader –25,9 –93,9 –26,5 –26,5

Personalkostnader –4,4 –51,1 –9,6 –21,4

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar –3,1 –35,4 –6,8 –23,7

Summa rörelsekostnader –57,2 –246,3 –107,1 –269,1

Rörelseresultat –27,1 –111,3 –25,4 –53,4

Finansiella poster 5,1 5,4 –5,4 7,1

Resultat före skatt –22,0 –106,0 –30,8 –46,3

Skatt 3,2 9,9 2,9 –1,7

Periodens resultat –18,8 –96,1 –27,9 –48,0

Omräkningsdifferenser –1,0 –7,5 –9,8 –62,8

Periodens totalresultat –19,8 –103,5 –37,7 –110,8
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Finansiell utveckling i sammandrag

1 januari – 30 juni 2009 jämfört med  
1 januari – 30 juni 2008
Under perioden 1 januari – 30 juni 2009 ökade omsätt-
ningen med cirka 773 procent motsvarande 76,4 miljo-
ner kronor till cirka 86,3 miljoner kronor jämfört med 
9,9 miljoner under samma period 2008. Intäkts ökningen 
var hänförlig till en expansion av Bolagets verksamhet 
avseende både spannmålsproduktion och djurhåll-
ning. 

För perioden 1 januari – 30 juni 2009 uppgick resul-
tat från marknadsvärdering av biologiska tillgångar till 
cirka 126,8 miljoner kronor jämfört med 71,8 miljoner 
kronor för samma period 2008, en ökning med cirka 
77 procent. Den huvudsakliga anledningen till föränd-
ringen är ökningen av den sådda arealen från cirka 
52 000 hektar (exklusive fodergrödor) per 30 juni 2008 
till cirka 72 000 hektar (exklusive fodergrödor) per 
30 juni 2009.

Alpcot Agro har under perioden 1 januari – 30 juni 
2009 erhållit statliga bidrag om cirka 2,6 miljoner kro-
nor. Inga statliga bidrag erhölls under motsvarande 
period 2008.

Posten – förändring varulager och pågående arbete 
– avser värdet av jordbruksproduktionen: skörd, mjölk 
och kött, som sålts under perioden. Förändring av lag-
ret under de första sex månaderna 2009 uppgick till 
cirka –105,9 miljoner kronor jämfört med cirka –2,3 mil-
joner kronor under motsvarande period 2008.

Till följd av att större areal brukats har kostnaden för 
råmaterial och andra förbrukningsvaror i produktions-
processen ökat till cirka 91,6 miljoner kronor för perio-
den 1 januari – 30 juni 2009, från 61,9 miljoner kronor 
under motsvarande period 2008.

En betydande andel maskiner och utrustning förvär-
vades under sommaren 2008, vilket innebar att avskriv-
ningarna ökade markant under de första sex måna-
derna 2009 till 23,7 miljoner kronor jämfört med cirka 
6,8 miljoner kronor under motsvarande period 2008. 

Under perioden 1 januari – 30 juni 2009 ökade per-
sonalkostnader till 21,4 miljoner från 9,6 miljoner under 
motsvarande period 2008. Ökningen är hänförlig till 
förvärven av flera stora dotterbolag under det andra 
kvartalet 2008, vilka inte konsoliderades under de för-
sta sex månaderna 2008. Genomsnittligt antal anställda 
under de första sex månaderna 2009 uppgick till 1 107 
jämfört med 726 anställda under samma period 2008.

Övriga externa kostnader (vilket inkluderar lokala 
och koncerngemensamma kostnader) förblev nästan 
oförändrad, 26,5 miljoner kronor för båda perioderna. 

Nettoförlusten för de första sex månaderna 2009 
uppgick till cirka 48,0 miljoner kronor medan nettoför-
lusten uppgick till cirka 27,9 miljoner för samma period 

2008. Valutaförluster om cirka 62,8 miljoner kronor 
hänförliga till koncerninterna lån till ryska dotterbolag 
resulterade i ytterligare ökning av periodens totala för-
lust som uppgick till cirka 110,8 miljoner kronor. Den 
totala förlusten för motsvarande period 2008 uppgick 
till cirka 37,7 miljoner kronor.

1 januari – 31 december 2008 jämfört med 
7 september 2006 – 31 december 2007
Bolagets omsättning uppgick till cirka 30,3 miljoner 
under räkenskapsåret 2008, vilket motsvarade en 
ökning om cirka 14,9 miljoner kronor jämfört med 
räkenskapsåret 2007.

Försäljningen av spannmål om cirka 12,2 miljoner 
kronor 2008 hade en obetydlig inverkan på den totala 
omsättningen. Under samma period 2007 var försälj-
ningsintäkterna från skörden cirka 13,7 miljoner kronor. 
Skörden var betydligt större under 2008 jämfört med 
2007, men på grund av historiskt låga priser under 
andra halvåret 2008 sålde Bolaget endast cirka 15 pro-
cent av skörden före årsskiftet.

Försäljningen av mjölk och kött ökade till cirka 5,9 
miljoner kronor till följd av Bolagets fortsatta investe-
ring i djurhållningsverksamheten under året, vilket 
huvudsakligen skedde för att möta politiska krav i vissa 
regioner. 

Bolaget ökade även försäljningen hänförlig till föräd-
ling av grödor med cirka 3,6 miljoner kronor eftersom 
kvarnen användes under en längre period 2008 jämfört 
med 2007.

Övriga intäkter om cirka 7 miljoner kronor under 
2008 är hänförlig intäkter från Bolagets okonsoliderade 
intressebolag och för tjänster till tredje part. 

Resultat från värdering av biologiska tillgångar till 
verkligt värde uppgick till cirka 94,4 miljoner kronor 
under 2008 jämfört med cirka 14,7 miljoner kronor 
under året innan. Ökningen förklaras huvudsakligen av 
den betydande ökningen av brukad mark från 17 800 
hektar höstsådd under 2007 till 50 800 hektar höstsådd 
under 2008.

Statliga bidrag för att köpa utsäde, gödningsmedel 
och annat material som används inom jordbrukspro-
duktionen uppgick till cirka 10,3 miljoner under 2008. 
Inga statliga bidrag erhölls under räkenskapsåret 2007.

Posten – förändring varulager och pågående arbete 
– avser värdet av jordbruksproduktionen: skörd, mjölk 
och kött, som sålts under perioden. Förändring av 
varulagret uppgick till cirka 130,7 miljoner kronor under 
2008 jämfört med 4,0 miljoner kronor under 2007. 
Ökningen beror på att en betydande del av den större 
volym av skördade grödor fanns kvar i lager vid års-
skiftet. 
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Finansiell utveckling i sammandrag

KONCERNENS BALANSRäKNING I SAMMANDRAG

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

Miljoner kronor 2007-12-31 2008-12-31 2008-06-30 2009-06-30

TillgångaR

Anläggningstillgångar 223,5 801,8 592,4 784,5

Omsättningstillgångar 634,3 534,8 795,8 558,8

varav likvida medel 186,6 105,6 523,9 109,3

Summa tillgångar 857,8 1 336,6 1 388,2 1 343,3

EgET kaPiTal Och SkUldER

Summa eget kapital 810,2 1 207,2 1 270,2 1 108,8

Långfristiga skulder 12,7 55,5 48,0 119,3

Kortfrisiga skulder 34,8 73,9 70,0 115,2

Summa eget kapital och skulder 857,8 1 336,6 1 388,2 1 343,3

30 juni 2009 jämfört med 30 juni 2008 
Koncernens totala tillgångar minskade med cirka 44,9 
miljoner kronor mellan 30 juni 2008 och 30 juni 2009 
och de totala tillgångarna uppgick till cirka 1 343,3 mil-
joner kronor den 30 juni 2009. Totala anläggningstill-
gångar ökade med cirka 192,1 miljoner kronor jämfört 
med 30 juni 2008, huvudsakligen hänförligt till förvärv 
av maskiner och utrustning samt markförvärv. Omsätt-
ningstillgångar inkluderar biologiska tillgångar till 
verkligt värde om cirka 203,1 miljoner kronor, vilka 
ökade med cirka 109,2 miljoner kronor mellan 30 juni 
2009 och 30 juni 2008 till följd av ökningen av den 
sådda arealen. Kundfordringar uppgick till cirka 199,5 
miljoner kronor och ökade med cirka 92,7 miljoner 
 kronor från 106,8 miljoner kronor den 30 juni 2008, på 
grund av att kundfordringar som inte var reglerade per 
30 juni 2008 och återbetalningsbar moms avseende 
inventarier som inköpts under 2008 ökat. Likvida 
medel minskade från cirka 523,9 miljoner kronor till 
cirka 109,3 miljoner kronor. 

Den 30 juni 2009 uppgick totalt eget kapital till cirka 
1 108,8 miljoner kronor, motsvarande en minskning om 
161,4 miljoner kronor jämfört 30 juni 2008. Minsk ningen 
är framför allt hänförlig till nettoresultatet under perio-
den 30 juni 2008 till 30 juni 2009. 

Långfristiga skulder ökade med cirka 71,4 miljoner 
kronor mellan 30 juni 2008 och 30 juni 2009 och upp-
gick till cirka 119,3 miljoner kronor den 30 juni 2009 
som ett resultat av konvertibelemissionen om cirka 
65,1 miljoner kronor i mars 2009 (skuldkomponenten 
uppgick till cirka 52,4 miljoner kronor) och långfristiga 
leasingskulder för kontrakt att förvärva skördetröskor 
om 14,0 miljoner kronor. Mellan 30 juni 2008 och 
30 juni 2009 ökade kortfristiga skulder med cirka 45,2 
miljoner kronor och uppgick till cirka 115,2 miljoner 
kronor 30 juni 2009. Förändringen är framför allt ett 
resultat av kortfristiga lån upptagna av de ryska dotter-
bolagen om cirka 36,1 miljoner kronor för rörelsekapi-
talbehov samt gjorda periodiseringar per 30 juni 2009 
om cirka 9,7 miljoner kronor.

Till följd av att större areal brukats har kostnaden för 
råmaterial och andra förbrukningsvaror i produktions-
processen ökat till cirka 196,4 miljoner kronor under 
2008 från 27,7 miljoner kronor under 2007. 

Flertalet av dotterbolagen förvärvades under 2008, 
därav ökade antalet genomsnittligt anställda från 80 till 
1 015, vilket resulterade i att personalkostnaderna 
ökade till cirka 51,1 miljoner kronor 2008 från cirka 
4,4 miljoner kronor 2007. 

Under 2008 uppgick övriga kostnader till cirka 93,9 
miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 68,0 mil-
joner kronor jämfört med räkenskapsåret 2007, då 
övriga kostnader uppgick till cirka 25,9 miljoner kronor. 
Ökningen är hänförlig till kostnaderna för att bryta 
mark i träda, lagringskostnader för att ha skörden i ele-
vatorer samt overhead på koncern- och lokal nivå. 

I och med att maskiner och utrustning i huvudsak 
förvärvades under 2008 ökade avskrivningarna under 
2008 markant till cirka 35,4 miljoner kronor jämfört med 
cirka 3,1 miljoner kronor under året innan.

Ovanstående resulterade i ett rörelseresultat om 
cirka –111,3 miljoner kronor under perioden 1 januari – 
31 december 2008 jämfört med ett rörelseresultat om 
cirka –27,1 miljoner kronor under perioden 7 septem-
ber 2006 – 31 december 2007, en minskning med cirka 
84,3 miljoner kronor. 

Periodens förlust 1 januari – 31 december 2008 upp-
gick till cirka 96,1 miljoner kronor jämfört med förlust 
om cirka 18,8 miljoner kronor under perioden 7 sep-
tember 2006 – 31 december 2007.
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31 december 2008 jämfört med 31 december 2007
Koncernens totala tillgångar ökade med cirka 478,8 
miljoner kronor mellan 31 december 2007 och 
31 december 2008 och uppgick till cirka 1 336,6 miljo-
ner kronor den 31 december 2008.

Totala anläggningstillgångar ökade med cirka 578,2 
miljoner kronor jämfört med 31 december 2007, fram-
för allt till följd av att materiella anläggningstillgångar 
ökade med cirka 360,8 miljoner kronor och att värde-
papper och andra finansiella tillgångar, vilket avser för-
skott vid köp av mark, ökade med cirka 181,7 miljoner 
kronor. Omsättningstillgångarna minskade med cirka 
99,4 miljoner kronor, varav likvida medel och övriga 
fordringar minskade med cirka 81,0 miljoner kronor 
respektive cirka 240,0 miljoner kronor. Minskningen av 
övriga fordringar bestod framför allt i erhållandet av 
emissionslikviden om cirka 360,0 miljoner kronor per 
30 december 2007. Varulagret som i huvudsak består 
av jordbruksprodukter ökade med cirka 151,0 miljoner 
kronor till följd av att merparten av skörden 2008 förva-
rades i lager vid årsskiftet.

Det totala egna kapitalet uppgick till cirka 1 207,2 
miljoner kronor den 31 december 2008, motsvarande 
en ökning om cirka 397,0 miljoner kronor jämfört med 
31 december 2007 som är hänförlig till nyemissionen i 
maj 2008, vilken tillförde Bolaget cirka 520,0 miljoner 
kronor. 

Långfristiga skulder ökade med cirka 42,8 miljoner 
kronor mellan räkenskapsåren 2007 och 2008 och upp-
gick till cirka 55,5 miljoner kronor den 31 december 
2008. Ökningen av långfristiga skulder avser främst 
upptagandet av långfristiga lån om cirka 36,3 miljoner 
kronor av Koncernens ryska dotterbolag. 

Kortfristiga skulder ökade med cirka 39,0 miljoner 
kronor mellan den 31 december 2007 och 31 decem-
ber 2008 och uppgick till cirka 73,9 miljoner kronor 
31 december 2008. Till följd av den utökade verksam-
heten ökade kortfristiga lån och leverantörsskulder 
med cirka 17,6 miljoner kronor respektive 38,9 miljoner 
kronor. Övriga skulder och upplupna kostnader upp-
gick till cirka 5,3 miljoner kronor respektive cirka 12,3 
miljoner kronor. 

KONCERNENS KASSAFLöDESANALyS I SAMMANDRAG

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

Miljoner kronor
2006-09-07

– 2007-12-31
2008-01-01

– 2008-12-31
2008-01-01

– 2008-06-30
2009-01-01

– 2009-06-30

kassaflöde från den löpande verksamheten –55,1 –274,6 –110,4 –43,8

kassaflöde från investeringsverksamheten –222,1 –675,6 –416,9 –40,3

kassaflöde från finansieringsverksamheten 462,5 867,7 869,9 88,4

Periodens kassaflöde 185,3 –82,5 342,6 4,3

Likvida medel vid periodens början – 186,6 186,6 105,6

Kursdifferens i likvida medel 1,3 1,5 –5,4 –0,6

likvida medel vid periodens slut 186,6 105,6 523,9 109,3

1 januari – 30 juni 2009 jämfört med  
1 januari – 30 juni 2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten under de 
första sex månaderna 2009 uppgick till cirka 43,8 miljo-
ner kronor, jämfört med cirka 110,4 miljoner kronor 
under samma period 2008. Minskningen med cirka 
66,5 miljoner kronor förklaras framför allt av ökad inbe-
talning från kunder med cirka 83,7 miljoner kronor och 
ökade utbetalningar till leverantörer och anställda 
med cirka 12,3 miljoner kronor under de första sex 
månaderna 2009 jämfört med samma period 2008.

Under de första sex månaderna 2009 uppgick kassa-
flödet från investeringsverksamheten till cirka –40,3 
miljoner kronor jämfört med cirka –416,9 miljoner 
 kronor under samma period 2008, vilket motsvarar en 
minskning med cirka 376,7 miljoner kronor. Minsk-
ningen är framför allt hänförlig till den generella minsk-
ningen av Bolagets investeringsaktiviteter. Exempelvis 

uppgick förvärv av mark och materiella anläggningstill-
gångar, huvudsakligen jordbruksmaskiner och utrust-
ning till cirka 25,9 miljoner kronor under de första sex 
månaderna 2009 jämfört med cirka 360,1 miljoner 
 kronor under samma period 2008.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick 
till cirka 88,4 miljoner kronor under de första sex måna-
derna 2009, en minskning med cirka 781,5 miljoner 
kronor jämfört med samma period 2008. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten under de första sex 
månaderna 2008 bestod framför allt av överskott från 
nyemissioner om cirka 843,4 miljoner kronor jämfört 
med de första sex månaderna 2009 då ingen nyemis-
sion genomfördes. Kassainflöde från upptagande av 
lån ökade med cirka 61,9 miljoner kronor under de för-
sta sex månaderna 2009 jämfört med samma period 
2008.
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KONCERNENS NyCKELTAL OCH DATA pER AKTIE

Reviderat Översiktligt granskat

Omarbetat

2007-12-31 2008-12-31 2008-06-30 2009-06-30

Mark under kontroll i Ryssland, hektar 93 000 135 000 133 000 161 000

Ägd mark i Ryssland, hektar 44 000 84 000 78 000 91 000

Mark under kontroll i Ukraina, hektar – i.m. i.m. 5 510

Resultat per aktie, kronor –2,11 –3,77 –1,30 –1,63

Eget kapital per aktie, kronor 38,14 41,09 43,23 37,74

Soliditet, % 94,5 91,0 91,5 82,5

Kassalikviditet, % 1 750,9 392,3 968,6 268,1

Antal aktier vid periodens början 15 240 700 29 380 700 29 380 700 29 380 700

Genomsnittligt antal aktier 8 917 723 25 458 892 21 472 081 29 380 700

Antal anställda vid periodens slut 299 1 123 1 033 1 059

Periodens kassaflöde 1 januari – 30 juni 2009 upp-
gick till cirka 4,3 miljoner kronor och likvida medel vid 
periodens slut uppgick till cirka 109,3 miljoner kronor, 
jämfört med cirka 342,6 miljoner kronor respektive 
cirka 523,9 miljoner kronor för samma period 2008.

1 januari – 31 december 2008 jämfört med  
7 september 2006 – 31 december 2007
Nettokassa använd i den löpande verksamheten upp-
gick till cirka 274,6 miljoner kronor under räkenskaps-
året 2008, jämfört med cirka 55,1 miljoner under räken-
skapsåret 2007, en ökning med cirka 219,6 miljoner 
kronor. Ökningen är främst hänförlig till en ökning av 
utbetalningar till leverantörer och anställda med cirka 
241,1 miljoner kronor under 2008 som ett resultat av 
den ökande verksamheten. Inbetalningar från kunder 
och erhållen ränta hade motsatt effekt om cirka 15,1 
miljoner kronor respektive cirka 6,8 miljoner kronor. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten under 
räkenskapsåret 2008 uppgick till cirka –675,6 miljoner 
kronor jämfört med cirka –222,1 miljoner kronor under 

perioden 7 september 2006 – 31 december 2007, vilket 
motsvarar en ökning av utflödet med cirka 453,4 miljo-
ner kronor. Ökningen är framför allt hänförlig till för-
värv av mark samt maskiner och utrustning om cirka 
575,6 miljoner kronor under 2008, en ökning med cirka 
406,8 miljoner kronor jämfört med räkenskapsåret 
2007. Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
under 2008 utgjordes i huvudsak av jordbruksmaskiner. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick 
till cirka 867,7 miljoner kronor under 2008, en ökning 
med 405,2 miljoner kronor jämfört med räkenskapsåret 
2007. Ökningen avser främst överskott från nyemis-
sioner vilket uppgick till cirka 866,3 miljoner kronor 
under 2008 jämfört med cirka 500,8 miljoner kronor 
under räkenskapsåret 2007.

Årets kassaflöde för räkenskapsåret 2008 uppgick till 
cirka –82,5 miljoner kronor och likvida medel vid årets 
slut uppgick till 105,6 miljoner kronor, jämfört med 
cirka 185,3 miljoner kronor respektive cirka 186,6 miljo-
ner kronor för samma period 2007.

Definitioner i sammandrag 
Mark under kontroll
Mark där Bolagets dotterbolag antingen självt eller genom 
någon av Bolagets agenter har registrerat ett arrendeavtal 
eller befinner sig i processen med att registrera ett arrende-
avtal med lokala myndigheter.

Ägd mark
Mark som registrerats i ett dotterbolags namn eller indirekt 
ägd mark inom ramen för pajsystemet. Pajerna kan vara regis-
trerade antingen i ett dotterbolags namn eller i en agents 
namn inom ramen för ett avtal mellan agenten och Bolagets 
dotterbolag.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med under perioden genomsnitt-
ligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid  
periodens slut.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager och biologiska 
tillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 

Antal aktier, slutet av perioden 
Totalt antal aktier utgivna av Bolaget.

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier utgivna av Bolaget under en speci-
fik tidsperiod.

Antal anställda, slutet av perioden
Antalet heltidsanställda, vilka var anställda vid slutet av en 
specifik period. 
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VäSENTLIGA HäNDELSER OCH TENDENSER 
EFTER ATT DELÅRSRAppORTEN FöR pERIODEN 
jANUARI–jUNI 2009 OFFENTLIGGjORTS
Notering på NASDAQ OMX First North
Efter offentliggörandet av delårsrapporten för perio-
den januari–juni 2009 har Alpcot Agros aktier tagits 
upp till handel på NASDAQ OMX First North i Stock-
holm. Första dag för handel var måndagen den 
19 oktober 2009. Bolagets aktier handlas under kort-
namnet ALPA med ISIN-kod SE0001913112.

Skörd och höstbruk 2009
Alpcot Agro har, sedan Bolaget offentliggjorde sin 
delårs rapport för perioden januari–juni 2009, slutfört 
skörden om cirka 72 400 hektar (inklusive fodergrödor) 
i Ryssland respektive cirka 6 120 hektar i Ukraina samt 
genomfört höstbruket om cirka 44 000 hektar i Ryss land 
respektive cirka 2 200 hektar i Ukraina. Det faktiska 
skördeutfallet var något lägre än vad som användes i 
de beräkningar som låg till grund för halvårs rapporten, 
vilket kommer ha en negativ effekt på värderingen av 
biologiska tillgångar. En stor del av skörden 2009 åter-
finns, vid datumet för detta prospekt, i Bolagets lager 
medan upp till 40 procent har sålts eller använts som 
foder i djurhållningen. Avsikten är att sälja den lagrade 
spannmålen under slutet av 2009 och  första halvan av 
2010, då Bolaget bedömer att priserna kommer att 
vara högre jämfört med dagens nivåer. Se vidare 
avsnittet Verksamhet. 

Ny vice verkställande direktör
Alpcot Agro har anställt Vladimir Primak som vice verk-
ställande direktör, han började sin anställning den 
12 oktober 2009. Primak är baserad vid Bolagets 
huvudkontor i Moskva och avsikten är att han skall till-
träda som verkställande direktör i Alpcot Agro inom en 
nära framtid. Se vidare avsnittet Styrelsen, ledande 
befattningshavare, revisorer och rådgivare.

Sänkt förvaltningsavgift 
Som en del i arbetet med att sänka likviditetsbelast-
ningen har Alpcot Agro fört samtal om att omstruktu-
rera Manage mentavtalet. Bolaget har erhållit en 
 oåterkallelig option till 30 juni 2010 att ersätta den 
nuva rande förvaltningsavgiften med en lägre fast årlig 

avgift om maximalt 20 miljoner kronor vars storlek inte 
påverkas av framtida kapitalanskaffningar i Alpcot 
Agro. Se vidare avsnittet Legala frågor och övrig finan
siell information – Managementavtalet.

BBAH
Alpcot Agro har den 24 november 2009 offentliggjort 
ett erbjudande om att förvärva samtliga utestående 
aktier i BBAH genom att erbjuda alla aktieägare i 
BBAH 0,142 ny aktie i Alpcot Agro för varje aktie i 
BBAH. Se vidare avsnittet Legala frågor och komplet
terande information – BBAH.

Tendenser på marknaden
Under 2009 har prisutvecklingen för jordbruksproduk-
ter varit volatil och utvecklingen har varierat mellan 
olika grödor. Exempelvis har priset på solrosor ökat 
sedan början av 2009 medan priset på vete är på unge-
fär samma nivå som vid årsskiftet. Det är vanligt ur ett 
historiskt pers pektiv med en prisnedgång vid tidpunk-
ten för skörden för att därefter ha en prisuppgång fram 
till nästa års skörd. Skillnaden mellan högsta- och 
lägsta priser under jordbruksåret har varierat mellan 
25 procent och 75 procent de senaste åren. Se avsnit-
tet Marknad för en mer utförlig beskrivning av tenden-
serna på marknaden. 

Valutakurser 
Majoriteten av Bolagets tillgångar är denominerade i 
ryska rubel. Följaktligen kan Bolagets resultat påverkas 
negativt av en sjunkande rubelkurs i förhållande till 
den svenska kronan. Sedan den 30 juni 2009 fram till 
och med datumet för detta prospekt har rubeln sjunkit 
med cirka 4,9 procent i förhållande till den svenska 
 kronan, vilket kommer att ha en negativ inverkan på 
Bolagets omräkningsdifferenser. Se vidare Riskfaktorer 
– Valuta och valutaväxling.

övrigt
Förutom vad som anges i tabellen Finansiell ställning i 
avsnitt Övrig finansiell information har inga väsentliga 
förändringar inträffat vad det gäller Bolagets finan-
siella ställning eller ställning på marknaden efter det 
att Bolaget offentliggjorde delårsrapporten för perio-
den januari–juni 2009.
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VäSENTLIGA REDOVISNINGSpRINCIpER
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
IFRS. 

Biologiska tillgångar
Jordbruksverksamheten definieras av företagsled-
ningen som den biologiska omvandlingen av biolo-
giska tillgångar till salu, till jordbruksprodukter eller till 
andra biologiska tillgångar. Med jordbruksprodukter 
avses den skördade produkten av koncernens biolo-
giska tillgångar och en biologisk tillgång definieras 
som ett levande djur eller en växt. Koncernen har 
beslutat att indela sina biologiska tillgångar i boskap 
respektive växande gröda.

Producerande biologiska tillgångar redovisas sepa-
rat som anläggningstillgångar när producerande 
boskap genererar avkastning under mer än ett år. 

Biologiska tillgångar för konsumtion redovisas sepa-
rat som omsättningstillgångar när gröda/spannmål 
omvandlas till jordbruksprodukter inom ett år. 

I enlighet med riktlinjerna i IAS 41 Jordbruk, redovi-
sas biologiska tillgångar initialt och vid varje balans-
dag till verkligt värde med avdrag för uppskattade för-
säljningskostnader. Vinster och förluster som uppstår 
vid den initiala redovisningen av biologiska tillgångar 
till verkligt värde med avdrag för uppskattade försälj-
ningskostnader redovisas i resultaträkningen i den 
 period de uppstår. För beräkning av verkligt värde på 
biologiska tillgångar använder koncernen aktuella 
marknadspriser vid upprättandet av finansiella rappor-
ter och den senaste förväntade avkastningen. 

Samtliga jordbruksprodukter som kvarstår i lager 
vid räkenskapsperiodens slut redovisas enligt IAS 2 
Varulager och värderas till det lägsta av initialt redo-
visat värde för jordbruksprodukter enligt IAS 41 och 
nettoförsäljningsvärde. 

Redovisning av konvertibelt lån
I mars 2009 genomförde koncernen en emission av 
konvertibla skuldebrev uppgående till totalt 65,1 miljo-
ner SEK. Lånet löper med en ränta på 10 procent, vilken 
utbetalas årligen, och förfaller till betalning i mars 
2011. Konvertering till nya aktier kan ske mellan 20 feb-
ruari och 4 mars 2011 till en konverteringskurs om 
16 SEK.

I enlighet med IAS 32 Finansiella instrument: 
Upplysningar har koncernen fastställt räntan till mark-
nadsräntan för ett motsvarande lån utan konvertering 
samt diskonterat räntan och de nominella avbetalning-
arna till den fastställda marknadsräntan. Skillnaden 
mellan diskonterat och nominellt värde har redovisats 
som en minskning av skuldbeloppet och som en 
ökning av övrigt inbetalt kapital i eget kapital.

KONCERNENS SKATTESITUATION 
Nedan sammanfattas viss allmän information beträf
fande beskattning i Sverige, Cypern, Ryssland, Ukraina 
och Luxemburg. Se avsnittet Juridisk och operativ 
struktur för en översikt över Bolagets juridiska struktur.

Skatteaspekter i Sverige
För ett svenskt aktiebolag är utdelning och kapitalvinst 
på aktier i ett onoterat svenskt företag som innehas 
som kapitaltillgång skattefria. Detsamma gäller utdel-
ning och kapitalvinst på aktier i utländska motsvarig-
heter till svenska aktiebolag. För Bolaget innebär 
ovanstående att utdelning som erhålls från ARLF Agro-
kul tura Ltd och Rusar Agro SA (”Rusar”) är skattefri i 
Sverige.

Ett svenskt aktiebolag som innehar aktier, direkt eller 
indirekt, i ett lågbeskattat utländskt företag, kan komma 
att beskattas i Sverige för det utländska företagets 
vinst enligt den så kallade CFC-lagstiftningen. Utländ-
ska företag betraktas som lågbeskattade om inkomst-
skatten är lägre än 14,5 procent. Det finns dock undan-
tag till denna allmänna regel, vilka beskrivs i den så 
kallade ”vita listan”. Företag med hemvist i och som 
beskattas i Ryssland eller Ukraina, samt företag som 
har sin hemvist i och beskattas enligt det ordinarie 
företagsskattesystemet i Luxemburg, ingår i den vita 
listan om de omfattas av skatteavtalet mellan Sverige 
och landet ifråga.

När det gäller Cypern finns vissa undantag till den 
vita listan avseende exempelvis koncernintern försäk-
rings-, bank- och finansverksamhet. Om ARLF Agro-
kultura Ltd har inkomster av sådan verksamhet (vilket 
emellertid inte förväntas) från koncernbolag, kan 
Alpcot Agro AB bli löpande beskattad i Sverige för det 
cypriotiska bolagets inkomster. Detta gäller även even-
tuella andra delägare som har skattemässig hemvist i 
Sverige och som, ensamma eller tillsammans med när-
stående part, kontrollerar minst 25 procent av det 
cypriotiska bolaget. Om det cypriotiska företaget 
endast erhåller utdelning som skulle ha varit skattefri 
för en svensk mottagare sker dock ingen svensk CFC-
beskattning.

Vidare har den svenska CFC-lagstiftningen föränd-
rats och omfattar inte längre lågbeskattade företag 
hemmahörande i Europeiska Ekonomiska Sam arbets-
området (”EES”), om den svenske skattebetalaren kan 
visa att det utländska företaget är en verklig etablering 
från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet 
bedrivs. Denna lagändring gäller räkenskapsår som 
inletts efter den 31 december 2007.

Ovanstående resonemang medför, med tanke på att 
ARLF Agrokultura Ltd inte bedriver någon koncern-
intern försäkrings-, bank- eller finansverksamhet, att 
dess ägare inte CFC-beskattas i Sverige.
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I den mån ett svenskt företag har annan inkomst än 
utdelning och kapitalvinst beskattas denna med 
26,3 procent. Avdrag medges normalt för kostnader 
för intäkternas förvärvande. En generell princip är att 
transaktioner mellan närstående parter skall ske på 
helt affärsmässiga grunder. För närvarande består 
Bolagets huvudinkomster av räntor från utländska kon-
cernbolag och konsultarvoden, medan kostnaderna 
främst utgörs av löner och management fees till ACM. 
Bolaget uppfyller i dagsläget inte de svenska doku-
mentationskraven avseende internprissättning. Även 
om dokumentationskraven inte är förenade med några 
påföljder bör det nämnas att frånvaron av dokumenta-
tion är en nackdel om svenska Skatteverket skulle 
ifråga sätta koncerninterna transaktioner. 

Ett antal fordringar i ryska rubel har överförts från 
Bolaget till det luxemburgska dotterbolaget Rusar mot 
en fordran på Rusar i svenska kronor. Samtliga valuta-
kursvinster och förluster på fordringarna i rubel är 
skatte pliktiga eller avdragsgilla i Sverige. Vidare har 
Bolaget gett ut ett lån i US-dollar till två koncernbolag 
i Ukraina. På balansdagen skall sådana fordringar 
marknadsvärderas och de orealiserade valutakurs-
vinsterna/-förlusterna sedan föregående årsbokslut är 
skattepliktiga eller avdragsgilla i Sverige, såvida de 
inte är föremål för säkringsredovisning.

Det bör nämnas att Alpcot Agro AB:s möjlighet att 
dra av ingående moms kan begränsas på grund av 
utlåningen till det luxemburgska dotterbolaget.

Skatteaspekter i Cypern
En juridisk person anses ha sin skattemässiga hemvist 
i Cypern om det leds och kontrolleras från Cypern. 
Cypriotisk skattelagstiftning innehåller ingen definition 
av begreppen ledning och kontroll, men det antas att 
skattemyndigheten kommer att tillämpa definitionen 
avseende plats för företagsledning enligt internatio-
nella skatteprinciper och OECD:s modellavtal.

Företag med skattemässig hemvist i Cypern betalar 
inkomstskatt med 10 procent. En särskild skatt benämnd 
”special contribution for the defence fund of the 
Republic” (”SCDT”) tillkommer på vissa inkomster. 
Företag med skattemässig hemvist i Cypern har även 
rätt till förmåner enligt dubbelbeskattningsavtal som 
Cypern har ingått med andra länder.

Kapitalvinster vid försäljning av värdepapper
Kapitalvinster vid försäljning av värdepapper är undan-
tagna från beskattning i Cypern oavsett innehavstid, 
antal aktier och om aktierna innehas för handel eller 

som kapitalinvestering. Förluster vid försäljning av 
värde papper är inte avdragsgilla. Skatt på kapitalvins-
ter utgår i Cypern endast på vinster vid försäljning av 
fast egendom belägen i Cypern eller av aktier i företag 
som äger fast egendom belägen i Cypern, såvida inte 
dessa aktier är noterade på en erkänd aktiebörs.

Utdelning från ett ryskt företag till ett företag i Cypern
Utdelning som ett cypriotiskt företag erhåller är undan -
tagen från inkomstskatt i Cypern. Utdelning är även 
undantagen från SCDT förutsatt att vissa villkor är 
uppfyllda. 

Förutsättningen är att antingen (i) det ryska företaget 
inte erhåller 50 procent eller mer av sina inkomster, 
direkt eller indirekt, från aktiviteter som ger upphov till 
investeringsintäkter (prövning av ”aktiv kontra passiv 
inkomst”) eller (ii) den faktiska ryska skattebelastningen 
av de utdelade vinsterna (prövning av ”faktisk lägsta 
utländska skatt”) inte är väsentligt lägre än den cyprio-
tiska inkomstskattesatsen (det vill säga lägre än 
5 procent).

Normalt kan det antas att utdelning är undantagen 
från SCDT i Cypern förutsatt att någon av villkoren 
ovan är uppfyllt. Om varken prövningen av ”aktiv kon-
tra passiv inkomst” eller ”faktisk lägsta utländska skatt 
kan uppfyllas, gäller inte undantaget och SCDT utgår 
då med 15 procent på utdelningen i Cypern. I enlighet 
med dubbelbeskattningsavtalet med Ryssland med-
ges i sådant fall avräkning för utländsk skatt avseende 
rysk källskatt på utdelning och rysk inkomstskatt som 
belastat den vinst från vilken utdelningen betalas.

Ränteintäkter
Ränta som erhålls av ett företag med hemvist i Cypern 
är föremål för cypriotisk företagsskatt om 10 procent 
om utlåningen anses ha skett inom ramen för den 
”ordinarie verksamheten” eller i nära samband med 
denna. All annan ränta, det vill säga ränta som inte 
 härrör från den ”ordinarie verksamheten” eller har 
nära samband därmed, kommer att beskattas med 
SCDT om 10 procent. 

Utdelning från ett företag i Cypern
Cypern tar inte ut källskatt på utdelning till utländska 
företag eller personer som utbetalas av ett företag 
med skattemässig hemvist i Cypern. Utdelningen till 
en aktieägare som inte har skattemässig hemvist i 
Cypern från ett cypriotiskt företag beskattas följaktli-
gen inte i Cypern.
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Skatteaspekter i Ryssland
Företag med registrerat säte i Ryssland och utländska 
företag som har fast driftställe i Ryssland eller erhåller 
inkomster från källa i Ryssland är skattskyldiga i 
Ryssland. Den beskattningsbara inkomsten beräknas 
som skillnaden mellan inkomster och utgifter för 
inkomsternas förvärvande.

Inkomst från en källa i Ryssland omfattar bland annat 
ränteintäkt, utdelning, royalty, fraktintäkt, leasingintäkt, 
kapitalvinst vid försäljning av fastighet samt kapital-
vinst vid försäljning av aktier i ett företag vars tillgångar 
till mer än 50 procent består av fastigheter samt lik-
nande inkomster.

Skattesatser
Den högsta inkomstskattesatsen för företag är 20 pro-
cent och består av två delar: två procent federal skatt 
och 18 procent regional skatt. De regionala skattemyn-
digheterna har rätt att reducera den regionala skatten 
till 13,5 procent. Företag betalar även skatt baserad på 
anläggningstillgångarnas bokförda restvärde med 
högst 2,2 procent. Jordbruksföretag betalar sociala 
avgifter på lönekostnader enligt en regressiv skatte-
skala från 20 procent ner till två procent (två procent 
gäller ersättning till en anställd överstigande 600 000 
rubel (19 914 USD1)) under ett kalenderår)2). 

Generellt beskattas jordbruksföretag enligt det all-
männa skattesystem som beskrivs ovan. Jordbruks-
företag kan emellertid byta till det så kallade ”enhet-
liga jordbruksskattesystemet” förutsatt att vissa villkor 
är uppfyllda och om inkomsterna från försäljning av 
jordbruksprodukter utgör minst 70 procent av de 
totala inkomsterna. Skattesatsen för den enhetliga 
jordbruksskatten är sex procent.

För jordbruksföretag som inte uppfyller kraven för 
(eller inte väljer att byta till) det enhetliga jordbruks-
skattesystemet finns också en annan särskild inkomst-
skattesats. Denna skattesats tillämpas på verksamhe-
ter som säljer jordbruksprodukter producerade av 
jordbruksvaruproducenter och på verksamheter som 
säljer egna jordbruksprodukter som produceras och 
bearbetas av sådana organisationer. Den tillämpade 
skattesatsen är: 

 

2004 – 2012 0 procent,
2013 – 2015 18 procent,
fr.o.m. 2016 den lagstadgade allmänna skatte-

satsen (för närvarande 20 procent i de 
flesta regioner).

Utdelningar
Skattesatsen för utdelning från ett ryskt företag till ett 
annat företag med registrerat säte i Ryssland är 9 pro-
cent. Om det ryska företaget, vid mottagandet av 
sådan rysk utdelning, överför utdelningen till ett tredje 
ryskt företag, beskattas inte denna överförda utdel-
ning igen. 

Den 1 januari 2008 infördes ett system för skattefri-
het på mottagna utdelningar i Ryssland. Enligt dessa 
regler kan ett ryskt företag undgå skatt på erhållen 
utdelning från ett annat ryskt företag eller från ett 
utländskt företag om:

aktierna, vid tidpunkten för beslut om utdelning,  ■

har innehafts under en sammanhängande period 
om mer än 365 kalenderdagar,
investeraren äger 50 procent eller mer av aktie- ■

kapitalet, och
investerat belopp överstiger 500 miljoner ryska  ■

rubler (cirka 16 miljoner USD3)).

Vid ägande i ett utländskt företag tillkommer ytterli-
gare ett villkor. Undantagsreglerna gäller nämligen 
inte om utdelningen till ett ryskt bolag härrör från ett 
land som svartlistats av det ryska finansministeriet. 
Cypern är för närvarande upptaget på denna lista.

Eftersom de ryska undantagsreglerna nyligen införts 
är praxis avseende tillämpningen under utveckling. 
Tillämpningen av undantagsreglerna är därför förenad 
med osäkerhet, till exempel när det gäller vilka under-
lag som kommer att krävas. 

Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Cypern 
och Ryssland (”Avtalet”) betalar ett cypriotiskt företag 
som inte har ett fast driftställe i Ryssland och som 
erhåller utdelning på aktier i ett ryskt företag i Ryssland 
källskatt med fem procent om det direkta innehavet i 
det ryska företaget överstiger 100 000 USD4), och med 
tio procent om det direkta innehavet understiger 
100 000 USD. Om det cypriotiska företaget har ett fast 
driftställe i Ryssland kan utdelningen bli föremål för 
rysk inkomstskatt.

1) Per 30 september 2009 var RUB/USD-kursen 0,03319.
2)  Från och med 1 januari 2010 kommer den sociala avgiften att ersättas av försäkringspremier till sociala, pensions- och medicinska fonder. Den totala procent-

satsen för jordbruksföretag år 2010 kommer att vara 20 procent på en anställds ersättning upp till 415 000 RUB (13 164 USD (per 1 augusti 2009 var RUB/USD-
kursen 0,03172)) under ett kalenderår. För överstigande belopp utgår inga försäkringspremier.

3) Per 30 september 2009 var RUB/USD-kursen 0,03319.
4)  I enlighet med Avtalets protokoll som överenskommits mellan de ryska och cypriotiska myndigheterna är ovanstående takbelopp omräknat till 100 000 EUR. 

För närvarande är det inte känt när protokollet kommer att träda i kraft.
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1)  I enlighet med ovan nämnda protokoll kan även kapitalvinster från försäljning av aktier i företag där mer än 50 procent av värdet härrör från fast egendom i 
Ryssland beskattas i Ryssland. Denna bestämmelse skulle träda i kraft fyra år efter att protokollet börjat gälla.

2)  Under perioden fr.o.m. 1 augusti 2009 t.o.m. 31 december 2009 är takbeloppet fastställt till den ryska centralbankens refinansieringsränta ökad med faktorn 2 
för lån i rubel och 22 procent per år för lån i utländsk valuta.

3) Då låntagaren varken är en bank eller ett leasingföretag.

Kapitalvinster
På inkomster från ett ryskt företags försäljning av aktier 
eller intresseandelar i ett annat ryskt företag utgår rysk 
inkomstskatt med 20 procent.

Enligt Avtalet är ett cypriotiskt företag som inte har 
ett fast driftsställe i Ryssland och som erhåller en vinst 
vid försäljning av ryska aktier inte skattskyldigt i 
Ryssland1). Om det cypriotiska företaget har ett fast 
driftsställe i Ryssland kan vinsten beskattas i Ryssland.

Ränta
Ett företag som har skattemässig hemvist i Luxemburg 
och som inte har ett fast driftställe i Ryssland, behöver 
inte erlägga rysk källskatt på ränteinkomster från ett 
ryskt företag. Om det luxemburgska företaget har ett 
fast driftställe i Ryssland kan ränteinkomsterna komma 
att beskattas i Ryssland.

Villkor för ränteavdrag
Räntekostnader för lån till ryska företag är skattemäs-
sigt avdragsgilla i Ryssland förutsatt att de generella 
kraven för avdrag är uppfyllda (det vill säga om kostna-
den är ekonomiskt motiverad, korrekt dokumenterad 
och uppstår i den ordinarie verksamheten för intäkter-
nas förvärvande) och om räntan inte avviker med mer 
än 20 procent från den genomsnittliga räntenivån som 
det ryska företaget betalar på lån upptagna samma 
kvartal och under jämförbara förhållanden. Om det 
saknas jämförbara lån, eller om det ryska företaget gör 
detta val i sin skatteredovisningspolicy, är räntan 
avdragsgill upp till det tak som sätts av den ryska cen-
tralbankens refinaniseringsränta ökad med faktorn 1,1 
för lån i rubel och med 15 procent per år för lån i andra 
valutor2). Överstigande ränta är inte avdragsgill.

Möjligheten till ränteavdrag kan även begränsas om 
räntan omklassificeras till utdelning enligt ryska tunn-
kapitaliseringsregler (se vidare nedan). 

Tunnkapitaliseringsregler
Tunnkapitaliseringsregler gäller ryska organisationer 
då följande kriterier är uppfyllda (det vill säga när ett 
lån utgör ett så kallat ”kontrollerat lån”):
(a) skuldfinansieringen tillhandahålls av ett utländskt 

företag som direkt eller indirekt äger mer än 
20 procent av företaget som finansieras. Det indi-
rekta ägandet av ett företag i ett annat via en rad 
andra företag bestäms som produkten av propor-
tionerna av de direkta intresseandelar som dessa 
bolag äger i varandra, eller

(b) skuldfinansieringen tillhandahålls av ett ryskt före-
tag som betraktas som närstående part till ett 
utländskt företag som direkt eller indirekt äger mer 
än 20 procent av det företag som finansieras, eller

(c) ett utländskt företag, som direkt eller indirekt äger 
mer än 20 procent av det finansierade företaget 
eller dess ryska närstående part, utfärdar en 
garanti, fungerar som säkerhet eller på annat sätt 
säkerställer fullgörelse av skuldförpliktelsen.

Om något av de ovanstående kriterierna (a, b eller c) är 
uppfyllt och förhållandet mellan det säkrade lånet och 
låntagarens eget kapital överstiger 3:13) sista dagen i 
varje skattemässig redovisningsperiod, fastställs taket 
för avdragsgill ränta enligt följande formel: 
 
Avdragsgill ränta = Upplupen ränta/

Den ”överskjutande” räntan betraktas som utdelning 
och beskattas som sådan, dvs. den är inte avdragsgill 
och det utgår 15 procent rysk källskatt som om den 
vore en utdelning med eventuell möjlighet till skatte-
befrielse enligt skatteavtal. 

Nuvarande ryska tunnkapitaliseringsregler gäller ej 
lån utan säkerhet från ett utländskt systerbolag eller 
från något annat utländskt bolag som inte har något 
direkt eller indirekt ägande i den ryska låntagaren. 

Skatteaspekter i Ukraina
Skattesituationen
Ukraina har flera lagar som berör olika skatteaspekter. 
Dessa skattelagar har instiftats ganska nyligen i jämfö-
relse med mer utvecklade marknadsekonomier och 
det sker ofta ändringar och tillägg i lagarna. Tolk-
ningen av skattelagstiftningen är därför i många fall 
otydlig eller obefintlig. 

 Skattebetalare och de ukrainska skattemyndighe-
terna tolkar ofta lagarna på olika sätt. I vissa fall har de 
ukrainska skattemyndigheterna tillämpat nya tolk-
ningar av skattelagstiftningen retroaktivt. Det finns 
inga etablerade prejudikat eller någon konsekvent 
domstolspraxis för skattefrågor. Skattebetalarna är 
ofta hänvisade till domstolsförhandlingar för att för-
svara sin ståndpunkt gentemot skattemyndigheten. 
Domstolarna saknar ofta erfarenhet i skattefrågor och 
tenderar att lösa fallen till förmån för staten. 

Kontrollerat lån
Totalt eget kapital × långivarens andel 

i totalt eget kapital ×3
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Dessutom har den ukrainska regeringen infört ett 
nytt förfarande för att utfärda beslut i skatteärenden, 
vilket syftar till att minska skatteförmånerna och öka 
underlaget för olika skatter. Dessa beslut strider ofta 
mot skattelagstiftningen och inverkar negativt på 
skatte betalarnas rättigheter. I vissa fall upphävs eller 
återkallas besluten senare.

Dessa förhållanden kan göra att skattesituationen 
för investerare i Ukraina inte är lika fördelaktig som i 
mer utvecklade jurisdiktioner. 

Viktigaste tillämpliga skatterna
Juridiska personer som är registrerade och hör hemma 
i Ukraina (dvs. med hemvist i Ukraina) och utländska 
företag (som inte har hemvist i Ukraina) som har ett fast 
driftsställe i Ukraina eller som erhåller inkomster från 
källor i Ukraina belastas med olika ukrainska skatter 
påförda av centrala och lokala myndigheter. Tillämp-
liga skatter omfattar inkomstskatt för företag, mer-
värdesskatt, fastighetsskatt, tullavgifter, personlig 
inkomst skatt, sociala avgifter och andra skatter. 

Företag med hemvist i Ukraina betalar inkomstskatt 
med 25 procent. Underlaget för denna skatt är beskatt-
ningsbar vinst, vilken definieras som justerad brutto-
vinst med avdrag för avdragsgilla kostnader och 
avskrivningar för en räkenskapsperiod. 

På inkomster som en utländsk juridisk person erhål-
ler från källor i Ukraina utgår källskatt. Källskatt tilläm-
pas på utdelningar, räntor, royaltyn, tekniktjänster och 
vissa andra intäkter. Skattesatsen är 15 procent såvida 
inget annat anges i ett gällande dubbelbeskattnings-
avtal. Normalt utgår inte källskatt på behållning från 
försäljning av varor och tjänster. 

Mervärdesskatten i Ukraina är 20 procent på leve-
rans av varor och tjänster inom Ukrainas tullområde 
och på import av varor och sidotjänster. Den ukrainska 
momslagstiftningen innehåller också bestämmelser för 
momsbefriade transaktioner. På export av varor och 
sidotjänster utgår ingen mervärdesskatt. Jordbruks-
pro ducenter kan, om de uppfyller relevanta kriterier, 
använda speciella momsregler. 

Markägare måste dessutom betala fastighetsskatt i 
Ukraina, vilken fastställs som en procentandel av mar-
kens värde (baserat på en officiell värdering) och i vissa 
fall som en procentandel av förvärvspriset. Vilka regler 
som skall tillämpas beror på olika omständigheter. 

Jordbruksproducenter kan, förutsatt att vissa villkor 
är uppfyllda, välja att erlägga en fast jordbruksskatt 
(fixed agricultural tax, ”FAT”). Den som betalar fast 
jordbruksskatt betalar inte inkomstskatt (däremot för-
skottsskatt på utdelningar, senedan), källskatt, fastig-
hetsskatt och vissa andra skatter. Den fasta jordbruks-
skattesatsen fastställs som en procentandel av värdet 

på jordbruksmarken (baserat på en officiell värdering) 
som skattebetalaren äger eller arrenderar. För närva-
rande är skatten 0,15 procent per år för åkermark, 
slåtter vall och betesmark samt 0,09 procent per år för 
perenna fält. Den årliga fasta jordbruksskattesatsen för 
höglands- och skogsmarksregioner är 0,09 procent för 
åkermark, slåttervall och betesmark samt 0,03 procent 
för perenna fält. Syste met med en fast jordbruksskatt 
har tillkommit som en tillfällig skattelättnad för jord-
bruksproducenter. Om den fasta jordbruksskatten 
avskaffas kan det eventuellt skapa svårigheter för de 
skattebetalare som då får övergå till det normala före-
tagsskattesystemet. Det kan också bli så att reger-
ingen förlänger systemet med fast jordbruksskatt eller 
introducerar övergångsregler.

Beskattning av utdelningar och kapitalvinster
Vid utbetalning av utdelning måste ett ukrainskt före-
tag betala så kallat förskottsskatt med 25 procent på 
utdelningen. Förskottsskatten erläggs av det utde-
lande ukrainska företaget (den dras inte från utdel-
ningen) och kan kvittas mot företagets inkomstskatt för 
den räkenskapsperiod när förskottsbetalningen 
erläggs. Om det utdelande företaget har förluster kan 
förskottsskatten föras vidare och kvittas mot företagets 
inkomstskatt i kommande perioder. De ukrainska 
skatte myndigheterna återbetalar inte förskottsskatt. 

De företag som omfattas av FAT-systemet kan inte 
kvitta förskottsskatt mot fast jordbruksskatt. För FAT-
betalare utgör förskottsskatten således en extrakost-
nad. Möjligheten till och villkoren för kvittning/återbe-
talning av denna skatt kan komma att övervägas när 
FAT-systemet upphör och skattebetalarna är hänvisade 
till de normala företagsskattereglerna.

Vissa undantag från förskottsskatten finns. Exempel-
vis behöver inte förskottsskatt erläggas om utdel-
ningen återinvesteras i företaget och denna transak-
tion inte förändrar proportionerna mellan aktieägarnas 
andelar i företaget. Ett annat undantag från förskotts-
skatt på utdelning gäller ukrainska holdingbolag vars 
inkomster till mer än 90 procent består av erhållen 
utdelning från kontrollerade inhemska juridiska perso-
ner (enligt definitionen i den relevanta skattelagstift-
ningen). Lagen är dock vag när det gäller specifice-
ringen av detta undantag, till exempel vilken modell 
och  period som skall användas för att beräkna utdel-
ningsinkomstens procentandel. 

Ett ukrainskt företag som delar ut sin vinst kan inte 
göra ett skattemässigt avdrag för utdelningen. 

 Ínhemska företag kan skattefritt erhålla utdelning 
från ett annat inhemskt företag som betalar inkomst-
skatt kan förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Om mot-
tagaren av utdelningen är en utländsk juridisk person 
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måste utbetalaren av utdelningen (såsom kvalificerat 
skatteombud) innehålla och betala 15 procent käll-
skatt, såvitt inget annat anges i ett dubbelbeskatt-
nings avtal.

Kapitalvinster på transaktioner med värdepapper 
och rättigheter beskattas med 25 procent som är stan-
dardskattesatsen för ukrainska företag enligt specifika 
skatteregler och 15 procent källskatt för utländska 
företag (om inte undantag medges i ett dubbel-
beskatt ningsavtal). 

Det gällande dubbelbeskattningsavtalet mellan 
Cypern och f.d. Sovjetunionen (som Ukraina för närva-
rande tillämpar) föreskriver noll procent ukrainsk käll-
skatt på utdelning, ränta, royalty och kapitalvinst som 
företag med hemvist i Cypern erhåller från Ukraina. För 
att få utnyttja undantaget måste det cypriotiska företa-
get kunna förse den ukrainska skattebetalaren med ett 
formellt hemvistintyg. 

Dubbelbeskattningsavtalet med Cypern hotas dock 
sägas upp eller ersättas med ett nytt. Det ukrainska 
utkastet till det nya dubbelbeskattningsavtalet är 
betydligt mindre fördelaktigt än det nuvarande. 
Utkastet föreskriver fem alternativt 15 procent källskatt 
på utdelningar samt tio procent källskatt på ränta och 
royalty. Kapitalvinster kan också bli föremål för källskatt 
under vissa omständigheter. 

Det nya avtalet har ännu inte undertecknats. Den 
ukrainska regeringen kan emellertid komma att ensi-
digt säga upp det nuvarande avtalet förutsatt att det 
ukrainska parlamentet röstar igenom en sådan upp-
sägning. Alla tidigare försök från det ukrainska parla-
mentet har strandat eftersom antalet röster som 
behövs för uppsägning av det nuvarande avtalet inte 
har uppnåtts. Det kan dock inte uteslutas att det blir 
aktuellt med en ny omröstning om uppsägning av 
avtalet. Om tillräckligt antal röster uppnås finns det risk 
för att det under en period kommer att saknas avtals-
skydd för företag och personer med hemvist i Cypern.

Avdragsrätt för räntebetalningar
I allmänhet är utbetald/upplupen ränta på ett lån från 
ett utländskt företag avdragsgill för ett ukrainskt före-
tag om lånet avser en specifik period och ett specifikt 
syfte, förutsatt att räntan har samband med gäldenä-
rens affärsverksamhet. 

Det finns inga tydliga riktlinjer som definierar sådana 
samband med betalarens affärsverksamhet. I praktiken 
anses sådant samband existera om (i) betalaren använ-
der lånet för att finansiera specifika verksamhetsbehov 
och (ii) sambandet framgår av låneavtalet. 

Möjligheten att göra avdrag för ränta kan begränsas 
enligt följande:

Marknadsmässig ränta ■

Enligt ukrainsk lagstiftning får samtliga utgifter 
som en skattebetalare står för i samband med 
inköp av varor (arbeten, tjänster) både från närstå-
ende parter och utomstående parter som inte 
betalar ukrainsk inkomstskatt (det vill säga sådana 
som ej har hemvist i landet), inte överstiga mark-
nadsmässiga priser. I annat fall är sådana utgifter 
som inte är marknadsmässiga inte skattemässigt 
avdragsgilla i Ukraina. Räntor är inte specifikt 
omnämnda i ovanstående regel. Det är dock tro-
ligt att även dessa måste vara marknadsmässiga. 

Ukrainsk lag specificerar inte kriterierna för 
marknadsmässiga nivåer av räntesatser. Den gene-
rella principen är dock att utgifter anses vara mark-
nadsmässiga om de motsvarar de utgifter som 
oberoende parter betalar för identiska (motsva-
rande, liknande) tjänster i jämförbara situationer. 
I praktiken är räntor därför bara avdragsgilla om 
de överensstämmer med en marknadsränta som 
andra skattebetalare använder under liknande 
förhållanden. 

Uppskjuten avdragsrätt ■

Ukrainska företag med mer än 50 procent utländskt 
ägande är föremål för begränsad avdragsrätt för 
räntor (regler liknande tunnkapitaliseringsregler). 
Om det utländska ägandet i ett låntagande 
ukrainskt företag motsvarar mer än 50 procent av 
aktierna (dvs. aktier ägda eller förvaltade av ett 
utländskt företag) är avdragsrätten för räntan som 
betalas till sådant företag, eller till annan närstå-
ende part till detta, begränsad. Låntagaren kan 
därför dra av ränta enbart på det belopp som inte 
överstiger 50 procent av låntagarens beskattnings-
bara vinst under det aktuella räkenskapskvartalet. 
Takbeloppet beräknas enligt följande formel:

TAK = Ri + 0,5×(SB + Avskr + Ru – Ri), där

Ri – skattebetalarens eventuella ränteinkomster 
SB – skattebetalarens beskattningsbara vinst för 
perioden 
Avskr – skattebetalarens skattemässiga avskrivning
Ru – skattebetalarens ränteutgifter. 

Räntekostnader utöver detta tak kan inte dras av när 
de inträffar men kan överföras till kommande skattepe-
rioder (med tillämpning av samma begränsningsregel). 
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Enligt skattemyndighetens tolkning får endast ränta 
som faktiskt erlagts överföras till kommande perioder. 

Valutakursdifferenser i samband med lån  
i utländsk valuta
I Ukraina sker skatteredovisningen i den ukrainska 
valutan hryvnia (”UAH”). Av skatteredovisningsskäl 
omräknar ukrainska företagsskattebetalare därför sina 
skulder och tillgångar (till exempel banktillgodohavan-
den) i utländsk valuta till UAH varje kvartal (i början av 
varje kvartal erhållna medel i utländsk valuta och i  
slutet av kvartalet utbetalningar av medel). 

Enligt lagstiftningen skall valutakursdifferenser från 
sådan omräkning antingen inräknas i skattebetalarens 
skattepliktiga intäkter eller vara skattemässigt avdrags-
gill.

Vid omräkning används den officiella valutakursen 
fastställd av National Bank of Ukraine (”NBU”). Om 
den officiella NBU-kursen och den aktuella kursen på 
valutamarknaden inte överensstämmer kan differensen 
bli icke-avdragsgill. 

Räntebärande lån betraktas som skuld i utländsk 
valuta. En skattebetalare måste därför räkna om både 
det räntebärande lånets kapitalbelopp och den upp-
lupna, ej betalda (förfallna) räntan till UAH varje kvartal. 
Enligt lagen skall resultatet av sådan omräkning redo-
visas antingen som skattepliktig intäkt eller avdragsgill 
kostnad. 

Enligt ett beslut från den ukrainska regeringen nyli-
gen uppmuntrades skattebetalare dock att inte dra av 
valutaförluster som härrör från omräkning av skulder i 
utländsk valuta (inklusive de som avser räntebärande 
lån) såvitt dessa inte har reglerats (betalats) under 
perio den. Beslutet skulle gälla verksamhet under 2009 
men kunde också påverka avdragsrätten för förluster 
som uppstått under 2008. Skattebetalare som inte 
följde beslutet skulle bli föremål för obligatoriska, 
oplanerade skatterevisioner. Även om beslutet stred 
mot lagen förväntas skattemyndigheterna tvinga 
skatte betalarna att följa de nya principerna. Ukrainas 
president har dock dragit tillbaka beslutet. 

Källskatt på ränta
Ukrainsk källskatt utgår på ränta som betalas till en 
utländsk långivare med standardskattesatsen 15 pro-
cent. Denna regel kan dock komma att undanröjas av 
vad som föreskrivs i ett dubbelbeskattningsavtal. Om 
ränta betalas från ett ukrainskt bolag till det svenska 
bolaget Alpcot Agro AB kan räntebetalningarna vara 
föremål för en nedsatt ukrainsk källskatt om 10 pro-
cent, förutsatt att Alpcot Agro AB anses ha rätt till rän-
tan och att övriga förutsättningar enligt det tillämpade 
skatteavtalet är uppfyllda. 

Skatteaspekter i Luxemburg
Hemvist
Företag som har sitt säte och/eller sin huvudsakliga 
verksamhet (platsen där företagsledningen är baserad) 
i Luxemburg anses ha sin hemvist i Luxemburg och 
lyda under luxemburgsk lag. Sådana företag är skatt-
skyldiga i Luxemburg för inkomster från hela världen 
(med förbehåll för bestämmelserna i eventuella gäl-
lande skatteavtal). 

Luxemburgska företag har generellt också rätt att 
 tillämpa bestämmelserna i de dubbelbeskattningsav-
tal som sluts av Luxemburg. Enligt avtalsbestämmel-
serna anses ett företag normalt ha sin hemvist i en 
avtalsslutande stat, förutsatt att det är skattskyldigt i 
denna avtalsstat på grund av hemvist, bosättning, 
plats för företagsledning eller andra liknande omstän-
digheter. Avtalen föreskriver vanligen att om en person 
annat än en fysisk person är hemmahörande i båda 
avtalsslutande staterna skall denne anses ha hemvist i 
den stat där den verkliga ledningen finns.

Direkta skatter 
Inkomstskatter
För företag med hemvist i Luxemburg gäller följande 
skattesatser (2009):

Företagsskatt: Skattesatsen är 21 procent om  ■

skatte basen överstiger 15 000 EUR per år (20 pro-
cent upp till 10 000 EUR och 26 procent mellan 
10 000 EUR och 15 000 EUR). Dessutom skall en 
tilläggs avgift på fyra procent av företagsskatte-
beloppet betalas till arbetslöshetsfonden, vilket 
ger en total skattesats på 21,84 procent för en 
skatte bas som överstiger 15 000 EUR, samt

Kommunal företagsskatt: skattesatserna varierar  ■

från kommun till kommun. Skattesatsen i huvud-
staden Luxemburg är 6,75 procent.

Skattebasen för företagsskatt beräknas som skillnaden 
mellan utgående och ingående investerade nettotill-
gångar för skatteåret med tillägg för uttag gjorda 
under perioden och med avdrag för kapitaltillskott 
under perioden. I princip motsvarar skattebasen det 
redovisade resultatet efter vissa skattejusteringar. 
Justeringar kan till exempel göras för koncerninterna 
transaktioner (till exempel finansieringstransaktioner), 
som behöver ta hänsyn till armslängdsprincipen, eller 
utdelningsinkomster undantagna från beskattning 
(”participation exemption”).
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I den utsträckning ett luxemburgskt företag inte har 
sådana inkomster hänförliga till ett fast driftställe i 
utlandet är det, i princip, också skyldigt att betala kom-
munal företagsskatt (efter justeringar).

Förmögenhetsskatt
Företag med hemvist i Luxemburg skall årligen 
erlägga förmögenhetsskatt. Skattesatsen är 0,5 pro-
cent av företagets enhetsvärde. Som generell regel 
gäller att enhetsvärdet utgörs av tillgångarnas totala 
värde (undantag finns) med avdrag för det totala vär-
det på skulder och avskrivningar (med undantag). 

Skattebasen för förmögenhetsskatt fastställs den 
1 januari varje år. Lägsta förmögenhetsskattebelopp 
uppgår till 62,5 EUR för ett aktiebolag. Enhetsvärdet 
revideras i princip bara vart tredje år såvida det inte 
förändras med mer än det högsta av 20 procent eller 
75 000 EUR. 

Källskatt på ränta och utdelning
Ränta
Det utgår ingen källskatt på ränta, annat än ränta på 
vinstandelsobligationer och liknande instrument, som 
utbetalas till den som har rätt till räntan inte har sin 
hemvist i Luxemburg, och inte är fysis person, allt så 
länge som räntan anses vara marknadsmässig. 

Utdelning
På utdelning från ett luxemburgskt företag utgår käll-
skatt med 15 procent, såvida inte ett dubbelbeskatt-
ningsavtal medför nedsättning/befrielse eller utdel-
ningen är befriad från källskatt enligt luxemburgsk lag. 
Utdelning som utbetalas till ett svenskt företag är 
skatte fri om följande villkor är uppfyllda:

Det svenska företaget omfattas av EU:s moder-
dotter bolagsdirektiv, och det svenska företaget har 
eller åtar sig att behålla ett aktieinnehav i ett luxem-
burgskt företag på minst 10 procent (eller en lägsta 
anskaffningskostnad på 1,2 miljoner EUR) under en 
sammanhängande period om minst 12 månader.

FINANSIELL STäLLNING
kapitalisering (miljoner kronor) Per 2009-09-30

Summa kortfristiga skulder 40,2

– Mot borgen –

– Mot säkerhet1) 39,0

– Blancokrediter 1,2

Summa långfristiga skulder 92,0

– Mot borgen –

– Mot säkerhet2) 36,9

– Blancokrediter 55,1

Eget kapital

a. Aktiekapital 146,9

b. Reservfond –

c. Andra reserver 1 063,5
1) Alla kortfristiga lån är säkrade av pantsatta maskiner och inventarier.
2)  Leasing och långfristiga lån är säkrade av pantasatta maskiner, inventarier 

samt skuldförbindelser hos Sberbank.

nettoskuldsättning (miljoner kronor) Per 2009-09-30

A. Kassa 44,0

B. Likvida medel –

C. Lätt realiserbara värdepapper –

d. likviditet (a) + (B) + (c) 44,0

E. Kortfristiga fordringar –

F. Kortfristiga bankskulder 29,6

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 9,4

H. Andra kortfristiga skulder 1,2

i. kortfristiga skulder (F) + (g) + (h) 40,2

J. netto kortfristig skuldsättning ((i) – (E) – (d))    –3,8

K. Långfristiga banklån 24,2

L. Emitterade obligationer 52,4

M. Andra långfristiga lån 15,4

n. långfristig skuldsättning (k) + (l) + (M)    92,0

O. nettoskuldsättning (J) + (n) 88,2

RöRELSEKApITAL
Bolagets bedömning är att befintligt rörelsekapital, 
inklusive förväntat kassaflödet från verksamheten, är 
tillräckligt för att finansiera verksamheten under de 
kommande 12 månaderna, givet att Bolaget enbart 
fokuserar på jordbruksproduktion i nuvarande omfatt-
ning. Alpcot Agro har, mot bakgrund av den reviderade 
strategin samt för att kunna tillvarata rådande affärs-
möjligheter, beslutat att genomföra föreliggande före-
trädesrättsemission. Emissionslikviden från företrädes-
rättsemissionen möjliggör för Alpcot Agro att verkställa 
den reviderade strategiska planen, expandera verk-
samheten i Ukraina samt öka den operationella flexibili-
teten. Förutsatt att budet på BBAH fullföljs kommer 
cirka 75 miljoner kronor av emissionslikviden från före-
trädesrättsemissionen att användas för att rekapitali-
sera den förvärvade verksamheten i BBAH.
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GLOBALA MAKROEKONOMISKA UTSIKTER 
Enligt USA:s jordbruksdepartement1) (”USDA”) är de 
viktigaste globala drivkrafterna för jordbrukssektorn 
världens befolkningstillväxt, ekonomisk utveckling – 
ökat välstånd och därmed förändrade matvanor, samt 
nya energikällor. De långsiktiga, globala förutsättning-
arna för jordbrukssektorn är därför gynnsamma även 
om sektorn för närvarande påverkas av den globala 
lågkonjunkturen. De viktigaste marknadsdrivkrafterna 
beskrivs utförligare nedan. 

Befolkningstillväxt2) 
Jordens befolkning uppgår för närvarande till cirka 
6,8 miljarder människor och förväntas öka med i 
genomsnitt cirka 1,1 procent årligen de kommande 
tio åren. FN förutspår att världens befolkning kommer 
att vara cirka 9,1 miljarder 2050, en ökning med cirka 
35 procent jämfört med dagens nivå. Befolkningen i 
Europa beräknas däremot minska från 2020. Den kraf-
tigaste befolkningstillväxten väntas i utvecklingslän-
derna, främst i Asien, Afrika, Latinamerika och delar av 
Mellanöstern. Befolkningsutvecklingen i OSS-staterna 
väntas i huvudsak vara stabil.

Ekonomisk utveckling – ökat välstånd
Den globala ekonomin har börjat återhämta sig från 
en konjunkturnedgången som saknar motsvarighet 
sedan andra världskriget. IMF3) förutspår att den glo-
bala ekonomin kommer att minska med cirka 1,4 pro-
cent under 2009, för att därefter växa med cirka 
2,5 pro cent under 2010. Återhämtningen kommer 
sanno likt att ledas av tillväxt- och utvecklingsländerna 

medan I-ländernas ekonomier endast beräknas öka 
med cirka 0,6 procent under 2010. Enligt USDA4) kom-
mer den framtida tillväxten främst att drivas av värl-
dens utvecklingsländer, särskilt de så kallade BRIC-
länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), vilka 
väntas spela en allt viktigare roll i världsekonomin. 
Kinas och Indiens ekonomier förväntas öka med cirka 
8,6 respektive 7,5 procent årligen under en tioårs-
period efter återhämtningen 2010. 

Förändrade matvanor
I takt med att välståndet ökar förändras människors 
matvanor. Den största förändringen är övergången till 
mer kalori- och proteinrika livsmedel, till exempel kött 
och mejerivaror. Befolkningstillväxten och det ökade 
välståndet har alltså lett till en ökad köttkonsumtion. 
Diagrammet nedan visar utvecklingen av köttkonsum-
tion per capita. Av diagrammet framgår att skillnaden 
mellan köttkonsumtionen i utvecklade regioner, såsom 
USA och EU, och utvecklingsländer, som exempelvis 
BRIC-länderna, minskar.

Enligt USDA:s avdelning Economic Research 
Service5) påverkar även demografiska faktorer våra 
matvanor, och då särskilt den ändrade livsstil som 
urbaniseringen medfört. Stadsområden kännetecknas 
oftast av högre inkomstnivåer, större antal yrkesarbe-
tande kvinnor, högre utbildningsnivå och ett större 
utbud av livsmedelsprodukter. I utvecklingsländer med 
en stor andel landsbygdsbefolkning och snabb urbani-
seringstakt väntas denna trend innebära en avsevärd 
förändring av befolkningens matvanor, med ökad kon-
sumtion av kött, mejeriprodukter och färdigmat. 

1) USDA, ”Agricultural projections until 2018”, februari 2009.
2) FN:s sekretariat, ”Population prospects: The 2008 Revision”, 2009.
3) IMF, ”International Financial Statistics”, mars 2009.
4) USDA, ”What the 2008/2009 World Economic Crisis Means for Global Agricultural Trade”, augusti 2009.
5) USDA, ”Where will demographics take the Asia-Pacific food system”, 2004.

Köttkonsumtion per capita 2000–2018 

Källa: FAPRI “2009 U.S. and World Agricultural Outlook” databas
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Tabellen ovan illustrerar den förväntade befolknings-
tillväxten i stadsområden i vissa länder.

Nya energikällor1) 
Även om oljepriset minskat kraftigt sedan toppnote-
ringen 2008 är intresset för biobränslen som alternativa 
energikällor oförminskat. Biobränslen kan även 
benämnas förnyelsebara energikällor och är energi-
bärare utvunna ur biomassa. Till traditionell biomassa 
hör brännved, kol och djurgödsel. Med mer avance-
rade och effektiva konverteringsmetoder kan man 
numera utvinna biobränslen ur källor som spannmål 
och avfall. Biobränslen indelas vanligen per källa, till 
exempel sådana som kommer från skogsbruk, jord-
bruksprodukter, livsmedelsindustri och avfall eller per 
typ, till exempel fasta biobränslen, som brännved, kol 
eller träpellets; flytande, till exempel etanol, biodiesel 
eller pyrolysoljor; eller gasformiga, till exempel biogas. 
Flytande biobränslen kan användas på många sätt, 
bland annat för transporter eller högtemperaturpro-
cesser inom industrin. Den största efterfrågeökningen 
på biobränslen under senare år har gällt likvida bio-
bränslen för transport, varav etanol och biodiesel 
efterfrågats mest. 

Etanol tillverkas av socker och stärkelse. I Brasilien 
produceras etanol av sockerrör och i länder med kal-
lare klimat av stärkelsekomponenter från spannmål (till 
exempel majs eller vete). Etanol kan blandas med ben-
sin eller användas i ren form efter viss justering av 
motorn.

Biodiesel produceras genom en kemisk reaktion 
mellan vegetabilisk olja eller animaliskt fett och alko-
hol. Olja till biodieselproduktion kan utvinnas ur näs-
tan alla oljeväxter. De vanligaste källorna är raps i 
Europa och sojabönor i Brasilien och i USA. Biodiesel 

kan blandas med vanlig diesel eller användas i ren 
form i kompressionsmotorer. 

Enligt ett EU-förslag2) är målet för biobränsleanvänd-
ning tio procent av den totala transportbränsleförbruk-
ningen år 2020. Utvecklingen går åt samma håll i USA 
och enligt USDA och Renewable Fuels Association 
kommer 25–30 procent av USA:s majsproduktion att 
användas till bioetanol 2011–2012 och dess obligato-
riska användning kommer att uppgå till 136 miljarder 
gallon år 2022. 

I Brasilien, ett av BRIC-länderna, kommer 45 procent 
av all energi som förbrukas från förnyelsebara källor. 
Dessutom är det obligatoriskt med en inblandning av 
20–25 procent etanol i bensinen och den brasilianska 
regeringen har satt upp ett mål om fem procent 
inblandning i diesel. I Kina är regeringens mål att 
15 procent av energin i kollektivtrafiken ska vara från 
biobränslen.

DET GLOBALA jORDBRUKET
jordbruksproduktion3) 
Under 2008/2009 beräknas den globala produktionen 
av spannmål4) öka med nästan fem procent jämfört 
med 2007/2008 och uppgå till närmare 2 226 miljoner 
ton, varav 682 miljoner ton utgör vete (se tabell på föl-
jande sida). Den totala ökningen av veteproduktionen 
är cirka 11,7 procent 2008/2009 jämfört med tidigare 
år. Den totala spannmålskonsumtionen förutspås öka 
med cirka två procent från 2007/2008 till 2008/2009. 

Världens största spannmålsproducenter – Kina, USA, 
EU, Indien och Ryssland – svarar för 65 procent av 
världsproduktionen. Jordbruksåret 2007/2008 uppgick 
de globala handelsvolymerna för spannmål till cirka 230 
miljoner ton. 

1)  FAO, ”The state of food and agriculture. Biofuels: prospects, risks and opportunities”, 2008; USDA, ”The future of biofuels”, 2007; Renewable Fuels 
Association, ”Ethanol Facts: Agriculture statistics”, 2009 och ”Energy Independence and Security Act 2007”.

2) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av förnybar energi. 
3) USDA, ”World agricultural outlook”, juli 2009; Sovekon, ”AgroBread bulletin: Statistics and forecasts”, februari 2009.
4) Spannmål klassificeras oftast enligt följande: 
      • vete, viktigt konsumtionslivsmedel, används för produktion av bröd och alkohol. 
      • grov spannmål såsom korn, havre, råg, majs, durra och hirs.

URBANISERINGSGRAD FöR UTVALDA LäNDER 2000–2020

Total befolkning (miljoner) Urbaniserad befolkning (miljoner)

Land 2000 2020 Förändring 2000 2020 Förändring

Kina 1 263 1 424 162 456 764 308

USA 282 336 54 218 276 58

Ryssland 146 139 –7 106 104 –2

Japan 127 124 –3 100 103 3

Indien 1 043 1 367 324 341 538 197

Brasilien 174 209 35 163 207 44

Övriga världen 3 081 4 076 995 1 488 2 209 722

Summa 6 115 7 675 1 559 2 872 4 202 1 330

Källa: Förenta Nationerna, Department of Economic and Social Affairs, Population division, “Urban and Rural Areas 2007” databas
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De största veteimportörerna är Egypten, Brasilien 
och EU. Exporten till dessa länder förväntas öka med  
3–5 procent från 2008/2009 till 2009/2010. De största 
veteexportörerna är USA, Kanada och EU. 

Produktionen av grovt spannmål uppgick till cirka 
1 077 miljoner ton 2007/2008. Japan, Mexiko och 
Saudiarabien är de största importörerna medan USA, 
Argentina och Brasilien är de största exportörerna.

Oljeväxtproduktionen1), se tabell ovan, beräknas 
uppgå till närmare 395 miljoner ton 2008/2009, en 
ökning med nästan en procent jämfört med föregående 
år. Handelsvolymerna uppgick till närmare 93 miljoner 
ton 2007/2008. De största oljeväxtimportörerna var 
Kina, EU och Mexiko som importerade cirka 34, 17 res-
pektive 5 miljoner ton. USA, Brasilien och Argentina är 
de största exportörerna med en exporterad volym om 
cirka 33, 25 respektive 14 miljoner ton.

För 2007/2008 uppgick sockerbetsproduktionen till 
cirka 227 miljoner ton och sockerrörsproduktionen till 
cirka 1 613 miljoner ton. Huvudproducenter av socker-
betor var Frankrike, Tyskland och USA. De största 
socker rörsproducenterna var Brasilien, Indien och Kina.

Markanvändning2) 
Den totala globala åkermarkarealen beräknas uppgå 
till cirka 1 574,9 miljoner hektar 2008/2009. Tabellen 
nedan redovisar fördelningen av åkermark per land.

I diskussionen om markanvändning görs en distink-
tion mellan odlad mark och åkermark. Odlad mark 
definieras som ”mark där spannmål odlas och sås varje 
säsong”. Åkermark definieras som ”mark som kan 
användas för att odla spannmål säsongsvis eller per-
manent, vilket även inkluderar mark som tillfälligt 
 ligger i träda”.

I Ryssland återfinns närmare nio procent av världens 
åkermark, medan den i Ukraina uppgår till cirka två 
procent. 

Cirka 70 procent av åkermarken i USA och 75 pro-
cent av den globala åkermarken används för spann-
mål, oljeväxter, grönsaker och socker3) jämfört med 
46 procent i Ryssland4).

VäRLDSTILLGÅNG OCH ANVäNDNING AV STöRRE GRöDOR 2000–2010

(Miljoner 
enheter) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Total spannmål

Areal (hektar) 665,8 667,0 652,1 663,9 667,8 672,0 670,9 690,4 692,6 695,2

Produktion (ton) 1 845,3 1 878,3 1 821,7 1 861,7 2 042,0 2 016,8 2 002,2 2 121,5 2 226,3 2 188,8

Oljeväxter

Krossade (ton) 254,1 264,5 269,9 279,5 302,9 318,8 328,4 338,3 338,0 349,4

Produktion (ton) 314,0 324,8 331,7 335,9 381,5 391,5 404,2 391,6 394,6 423,4

Källa: USDA FAS, “Agricultural outlook tables”, juli 2009

1) De viktigaste oljeväxterna är kokosnöt (kopra), bomullsfrön, palmkärnor, jordnötter, raps, sojabönor och solrosfrön. 
2) USDA FAPRI, ”2009 U.S. and World Agricultural Outlook”, januari 2009. FAPRI ”World Agricultural Outlook”, databas.
3) USDA, ”Agricultural statistics 2008”, 2008, ”Production, supply and distribution online”, databas.
4) Rosstat, ”Russia in figures 2008”.

Land Odlingsbar mark (miljoner hektar) Odlingsbar mark (% av landets areal)

USA 165,0 18,0

Indien 145,2 48,8

Kina 138,6 14,9

Ryssland 121,9 7,2

Brasilien 58,6 6,9

Ukraina 32,5 53,8

Övriga världen 913,1 l.m

Totalt 1 574,9 10,6

Källa: USDA FAPRI, “2009 U.S. and World Agricultural Outlook”, January 2009. FAPRI “World Agricultural Outlook”, databas
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Djurhållning 
Till köttproduktion krävs stora mängder spannmål som 
foder. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisa-
tion, FAO, krävs det tre kilo spannmål för att producera 
ett kilo kyckling, fyra kilo spannmål för ett kilo fläskkött 

och åtta kilo för ett kilo nötkött. En ökning av köttkon-
sumtionen flerdubblar därför behovet av spannmål. 
Tabellen nedan illustrerar produktions- och konsum-
tionstalen för nöt- och kalvkött per land mellan 2005 
och 2008.

KREATURSjORDBRUK, NöT OCH KALV 2005–2008

(Tusen ton) 2005 2006 2007 2008

Produktion

USA 11 318 11 980 12 096 12 163

Brasilien 8 592 9 025 9 303 9 024

EU 8 090 8 150 8 188 8 100

Kina 5 681 5 767 6 134 6 100

Argentina 3 200 3 100 3 300 3 150

Ryssland 1 525 1 430 1 370 1 315

Övriga 18 273 18 707 18 507 18 686

Totalt 56 679 58 159 58 898 58 538

inhemsk konsumtion

USA 12 664 12 833 12 829 12 452

Brasilien 6 795 6 969 7 144 7 252

EU 8 550 8 649 8 691 8 362

Kina 5 614 5 692 6 065 6 062

Argentina 2 451 2 553 2 771 2 733

Ryssland 2 492 2 361 2 392 2 441

Övriga 17 638 18 311 18 416 18 467

Totalt 56 204 57 368 58 308 57 769

Källa: USDA-FAS rapport

Köttkonsumtionen per capita i Kina och Ryssland vän-
tas öka med cirka 12,5 procent respektive 8,3 procent 
mellan 2008 och 20131). I I-länder såsom USA och EU 
väntas konsumtionen av kött att ligga kvar på samma 
nivå. 

För första gången på över tio år förväntas världshan-
deln med fläsk-, nöt- och kycklingkött att minska under 
20092). Den aktuella konjunkturnedgången, restriktiva 
handelsregler och ändrade marknadsförutsättningar är 
några av skälen till den minskade efterfrågan i vissa 
större importländer. 

Ryssland, Kina och Ukraina svarar för cirka 20 pro-
cent av världens efterfrågan på fläskkött och för cirka 
80 procent av minskningen jämfört med föregående år. 
Den totala minskningen av efterfrågan på fläskkött 
beror på höga kostnader när de ryska kvoterna är 
fyllda, Ukrainas ekonomiska situation och valutadeval-
vering samt inhemsk fläskproduktion i Kina. En starkare 
kinesisk ekonomi under andra halvåret 2009 väntas 
leda till att konsumtionen i Kina ökar med två procent 
2009, vilket uppväger den ryska minskningen.

Den ökade efterfrågan på nötkött i USA och EU 
kommer att uppvägas av minskad efterfrågan från de 
största nötköttsimportörerna som är Ryssland, Mexiko 
och Sydkorea. Den globala nedgången i nötköttspro-
duktionen beräknas bli två procent och den globala 
importen kommer att minska med tre procent3).

prisutveckling 
Den kraftiga prisökningen på spannmål under 
2007/2008 berodde på bristande tillgång i många 
export- och produktionsländer och på genomgående 
hög efterfrågan på jordbruksprodukter. Tillgångs- och 
efterfrågesituationen har stabiliserats under 
2008/2009, vilket har påverkat spannmålspriserna. 
Världsmarknadspriset på vete sjönk under 2008/2009, 
vilket illustreras i diagrammet på nästa sida, men 
beräknas öka med 15 procent fram till 2018/20194). 
Lägre import på världsmarknaderna ledde till att majs-
priserna sjönk med cirka 13 procent under 2008/2009. 
Priset väntas minska ytterligare fem procent under 
2009/2010 enligt samma studie och kommer därefter 
att stiga igen med cirka 9 procent fram till 2018/2019.

1) FAPRI, ”2009 U.S. and World Agricultural Outlook”, januari 2009.
2) USDA, ”Livestock and Poultry. World Market Trends and Trade”, april 2009.
3) USDA, ”Livestock and Poultry. World Market Trends and Trade”, april 2009.
4) FAPRI, ”2009 U.S. and World Agricultural Outlook”, januari 2009.
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RySSLAND
Allmän ekonomisk situation
Ryssland har drabbats hårt av den globala lågkonjunk-
turen. Ekonomin minskade med cirka 10 procent under 
andra kvartalet 20091). The Economist Intelligence Unit 
bedömer att den ryska bruttonationalprodukten kom-
mer att minska med sju procent 2009. Den senaste 
oljeprisuppgången har dock minskat trycket på den 
ryska statsbudgeten. Regeringen strävar efter att hålla 
budgetunderskottet inom cirka 9 procent av BNP 
under 2009. Detta är första gången sedan 1999 som 
Ryssland har ett budgetunderskott. Överskottet i 
bytesbalansen kommer också att minska väsentligt 
jämfört med tidigare år. Under perioden januari–juni 
2009 uppgick överskottet i bytesbalansen till cirka 
17 miljarder USD, vilket kan jämföras med ett överskott 
om cirka 64 miljarder USD för samma period 20082). 

Regeringen har introducerat stimulanspaket för att 
mildra krisens effekter på den inhemska ekonomin. 
Ryska banker kommer att rekapitaliseras med cirka 4,8 
miljarder USD i år och därutöver kommer 10 miljarder 
USD att avsättas för stöd till ryska banksystemet under 
2010.

En översikt över den ryska makroekonomiska situa-
tionen och utsikterna redovisas i nedanstående tabell.

Politik
Dmitrij Medvedev valdes till president i maj 2008. Han 
har hittills regerat i tandem med den före detta presi-
denten och nuvarande premiärministern, Vladimir 
Putin. Medan många observatörer anser att den verk-
liga makten ligger kvar hos Putin har en del tolkat 
Medvedevs kritik av regeringens åtgärder mot finanskri-
sen som ett tecken på att Medvedev börjat föra en mer 
oberoende politik. Nästa val till parlamentet är planerat 
till december 2011 och presidentvalet till mars 2012. 

Finansieringsmöjligheter 
Enligt rysk lag är det möjligt att ge hypotekslån till pri-
vata jordbruk i Ryssland. Många banker godkänner 
registrerade långtidsarrenden och godtar registrerad 
mark som säkerhet vid beviljande av långfristiga inves-
teringslån. Federala myndigheter erbjuder tillsammans 
med lokala myndigheter en rad subventioner till jord-
brukssektorn, bland annat bidrag till försäkringspre-
mier, subventioner till sädesproducenter och boskaps-

Källa: Reuters
Not: Terminer för Europeiskt kvarnvete handlas på franska MATIF (Marché à Terme International de France) terminsbörs.

prisutveckling kvarnvete, januari 2005 – augusti 2009
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1)   Den ryska federationens finansministerium, ”Monitoring of the current macroeconomic situation. Main tendences in social-economic development in Jan–Jul 
2009”, 24 augusti 2009.

2) The Economist Intelligence Unit, ”Country report: Russia”, augusti 2009.

pROGNOSöVERSIKT RySSLAND, 2006–2010E

2006 2007 2008 2009e 2010e

Real BNP tillväxt, % 7,7 8,1 5,6 –7,0 2,5

Arbetslöshet, % 7,2 6,1 6,4 10,3 9,7

Inflation, % 9,0 9,0 14,1 12,1 9,4

Budgetbalans, (% av BNP) 7,4 5,4 3,6 –8,0 –5,5

Bytesbalans (USD miljarder) 94,3 77,0 102,3 23,8 42,5

Bytesbalans (% av BNP) 9,5 5,9 6,1 1,9 3,0

Växelkurs, RUB/USD (31 december) 26,3 25,6 24,9 32,5 33,5

Källa: The Economist Intelligence Unit, “Country report: Russia”, augusti 2009
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uppfödare samt räntebidrag till jordbruksföretag. 
Beroende på region ges även bidrag till gödnings- och 
bekämpningsmedel. För att få rätt till sådana subven-
tioner och lättnader måste 70 procent av företagets 
intäkter komma från spannmålsproduktion eller 
boskaps uppfödning. Räntebidrag betalas ut med 2/3 
av den federala budgetens styrränta och i vissa fall 
med 1/3 av de lokala budgeternas styrränta. De direkta 
bidragen varierar från region till region.

WTOmedlemskap
Den ryska regeringen har som målsättning att Ryssland 
ska bli medlem i Världshandelsorganisationen (WTO). 
Ett ryskt WTO-medlemskap skulle generellt sett inne-
bära att importtullarna måste sänkas och att ryska 
exportörer får utökad tillgång till världens marknader. 
Detta får en negativ inverkan på de sektorer i Ryssland 
som för närvarande skyddas av höga importtullar, till 
exempel köttproducenterna och livsmedelsindustrin. 
Medlemskapet får emellertid positiva effekter för ryska 
exportföretag av produkter som spannmål eftersom de 
får en stabilare och friare tillgång till utländska markna-
der inom ramen för ett multilateralt regelsystem. Detta 
skiljer sig från situationen i dagsläget där WTO-
medlemmar fritt kan införa icke-tariffära handelshinder 
för rysk export. Inträdesförhandlingar pågår och inom 
jordbrukssektorn rör de viktigaste frågorna statsstödet 
till den ryska jordbrukssektorn. Det ryska WTO-medlem-
skapet har fördröjts av flera skäl. För närvarande är ett 
av de allvarligaste hindren för ett ryskt medlemskap de 
ryska tullavgifterna på exporterat virke, som har en 
negativ effekt på, till exempel, svensk och finsk skogs-
industri. Rysslands nyligen tillkännagivna önskan om 
att gå med i WTO genom att ingå en tullunion med 
Vitryssland och Kazakstan komplicerar saken ytterligare. 

jordbruk 
I början av förra seklet var det ryska imperiet känt som 
”Europas kornbod”. Under de två senaste seklerna har 
Ryssland varit en viktig aktör på världens jordbruks-
marknader såsom en av de största veteexportörerna. 
År 1910 härrörde mer än 36 procent av världens vete-
export från Ryssland.

Efter den ryska revolutionen 1917 förbjöds privat 
markägande och ersattes av ett kollektivt ägande. Bön-
derna tvingades ansluta sig till kollektivjordbruk (kocho-
ser). Därefter gick Sovjetunionen från att ha varit en av 
världens största veteexportörer till att bli en importör.

Fram till 2002 var det, trots att kommunismen hade 
kollapsat och marknadsekonomi hade introducerats, 
inte fullt ut tillåtet för privatpersoner att äga jordbruks-
mark. Numera är detta tillåtet även om det finns res-
triktioner för utländska företag och deras ryska dotter-
bolag när det gäller markägande. Utländska företag 

och deras ryska dotterbolag har dock möjlighet att 
arrendera jordbruksmark i Ryssland.

Den ryska regeringen har utsett jordbrukssektorn till 
en nationellt prioriteterad sektor tillsammans med 
hälsa, utbildning och bostäder, vilket innebär att dessa 
sektorer erhåller extra statsunderstöd. Enligt rege-
ringen är det främsta målet för den ryska jordbruks-
politiken att utöka boskapssektorn, mot bakgrund av 
den stora minskningen under Rysslands övergångs-
period till marknadsekonomi, och att uppnå en bety-
dande minskning av jordbruksimporten.

I mars 2009 etablerades ett statsägt handelsföretag 
för spannmål. Syftet med företaget är bidra till att 
utveckla magasineringsanläggningar, bygga ut hamn- 
och transportinfrastrukturen och göra interventioner 
på den ryska spannmålsmarknaden1). 

Åren med vanskötsel av jordbruket i Ryssland har 
lett till flera strukturella problem, bland annat dålig 
ledning, låg gödningsmedelsanvändning, omodern 
jordbruksteknik och utrustning, otillräcklig rotation av 
grödor, bristande lagringskapacitet och bristfälligt 
transportsystem och infrastruktur.

Enligt det ryska jordbruksministeriet har jordbruks-
produktionen under januari–juni 2009, mätt i konstanta 
priser, ökat med nästan en procent jämfört med 2008. 
Under samma period har industriproduktionen minskat 
med cirka 20 procent. Den viktigaste orsaken bakom 
tillväxten i jordbrukssektorn är animalie pro duktionen. 

Marknaden för spannmål vid slutet av jordbruksåret 
2007/2008 var efterfrågestyrd. Den ryska regeringen 
valde därför att höja exporttullarna för vissa typer och 
kvalitéer av spannmål i början av 2008. Exporttullarna, 
som hävdes den 1 juli 2008, uppgick till 40 procent 
(men inte understigande 105 EUR per ton) för vete och 
råg samt 30 procent (men inte understigande 70 EUR 
per ton) för korn. Skörden 2008 var rekordstor och 
uppgick till över 108 miljoner ton spannmål jämfört 
med 82 miljoner ton föregående år. USDA bedömde 
att Ryssland hade ett överskott på omkring 30 miljoner 
ton spannmål. 

Regeringen har lanserat en rad åtgärder för att 
stödja jordbrukssektorn. Den viktigaste åtgärden är 
det statliga interventionsprogrammet som ger den 
ryska staten möjlighet att köpa spannmål på den 
öppna marknaden för att stödja spannmålspriserna. 
Priserna för de statliga inköpen ligger på samma nivå 
jordbruksåret 2009/10 som föregående år – 5 500 RUB 
per ton (183 USD per ton2)) för klass 3 vete och 4 900 
RUB (163 USD per ton3)) för klass 4 vete. Det har ännu 
inte tillkännagivits några planer på att köpa foder-
spannmål för innevarande jordbruksår. Regeringen har 
dragit ned på programmets omfattning och planerar 
att använda 20 miljarder RUB (664 miljoner USD4)) jäm-
fört med cirka 40 miljarder RUB (1,6 miljarder USD5)) 

1) USDA FAS ”Russia Agricultural Economy and Policies”, april 2009; The Moscow Times, 24 mars 2009.
2) Per den 30 september 2009 var RUB/USD-kursen 0,03319.
3) Per den 30 september 2009 var RUB/USD-kursen 0,03319.
4) Per den 30 september 2009 var RUB/USD-kursen 0,03319.
5) Under perioden 1 juli 2007 – 30 juni 2008 var den genomsnittliga RUB/USD-kursen 0,04084. 
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2007/2008. Cirka 939 jordbruksproducenter är god-
kända för handel på den Nationella Råvarubörsen, där 
handeln inom interventionsprogrammet äger rum. 

Jelena Skrynnik utsågs till ny jordbruksminister i 
mars 2009. Hon efterträdde Alexey Gordejev som nu 
är guvernör i Voronezh-regionen.

Jordbruksmark och prisutvecklingen i Ryssland
Under senare år har den uppodlade jordbruksmarken i 
Ryssland minskat avsevärt. 1992 fanns cirka 115 miljo-
ner hektar odlad mark jämfört med cirka 77 miljoner 
hektar 20081). 

Flera faktorer påverkar priset på jordbruksmark, till 
exempel ägarrättigheter, hur bördig marken är, jord-
mån, avkastning, förväntningar på spannmålspriset, 
villkor och kostnader för finansiering, tillgång till infra-
struktur och dess skick samt klimatet. Priserna i svart-
jordsområdet varierar mellan 300 USD och 800 USD 
per hektar. Detta är mycket lägre än priset i många 
andra länder. Genomsnittspriset i EU är 49 000 USD2) 
per hektar, medan priset på jordbruksmark i Sverige 
varierar mellan närmare 23 000 USD per hektar för den 
bästa åkermarken i södra Sverige till ungefär 2 180 USD 
per hektar i Norrland3). 

Arrende av rysk jordbruksmark
Kontrakt för arrendeperioder av markrättigheter i 
Ryssland är normalt 25 eller 49 år i det fall lokala myn-
digheter tillhandahåller arrendet. Ofta erbjuds arren-
datorn en förköpsrätt att förvärva marken till ett för-
månligt pris efter tre år förutsatt att marken inte ligger 
i träda utan brukas. Arrendeavtal med privatpersoner 

(paj-ägare) löper normalt över 10–25 år eller ibland 
längre och innefattar oftast inte någon förköpsrätt. 
Däremot omfattas dessa arrendeavtal normalt av en 
begränsad hembudsklausul i den händelse personen 
(paj-ägaren) önskar avyttra sin paj.

Rysk spannmålsproduktion
År 2007/2008 hade Ryssland en rekordskörd om cirka 
108 miljoner ton spannmål4). Enligt jordbruksministeriet 
förväntas spannmålsskörden i Ryssland uppgå till cirka 
85 miljoner ton år 2009, vilket är en minskning med mer 
än 21 procent jämfört med året innan5). Huvudskälet till 
nedgången i spannmålsskörden är  torkan som drabbat 
många regioner, speciellt Volga området, bland annat 
vid Volgograd, där torkan var den värsta på 30 år. Under 
jordbruksåret som slutade den 30 juni 2009 exporte-
rade Ryssland 23 miljoner ton spannmål varav 9 miljo-
ner ton under första halvåret 20096). 

Avkastningen per hektar inom ryskt jordbruk är betyd-
ligt lägre än i andra viktiga spannmålsproducerande län-
der, men en avsevärd förbättring har skett sedan 1998. 
Denna trend fortsatte under 2008 då den genomsnitt-
liga avkastningen för spannmål ökade med cirka 20 pro-
cent jämfört med 2007. För en del grödor som korn och 
majs ökade avkastningen med över 30 procent. Den 
positiva effekten beror huvudsakligen på gynnsamma 
väderförhållanden under 2008 samt på ökad använd-
ning av moderna maskiner och utrustning. Statistik över 
spannmålsskördar och avkastning visas i tabellen nedan.

Rysslands produktion av oljeväxter7) domineras av 
solrosor. Produktionen av solrosor ökade med 1,7 mil-
joner ton till 7,3 miljoner ton under 2008, huvudsakli-

1) Rosnedvizhimost, ”Russian agricultural inventory report”, 2006; Rosstat ”Russia in figures”, 2009.
2) USDA, ”Agricultural Statistics 2008”, 2008.
3) LRF Konsult, ”Åkermarkspriser helåret 2008”, februari 2009.
4)  Ryska jordbruksministeriet, ”Information on social-economic situation of Russia” (Information om den socio-ekonomiska situationen i Ryssland), 2009; Rosstat, 

”Agriculture in 2008”.
5)  Ryska jordbruksministeriet, Ministerns tal i september 2009 om torkans konsekvenser.
6) Rosstat, ”Russia in figures”, 2009.
7) De viktigaste oljeväxterna är kokosnöt (kopra), bomullsfrön, palmkärnor, jordnötter, raps, sojabönor och solrosfrön.
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Historisk skörd och och avkastning (Spannmål)
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Historisk skörd och avkastning (Solrosor)

gen till följd av att den odlade arealen för solrosor 
ökade med cirka 16,3 procent till cirka 6,2 miljoner 
hektar. Avkastningen per hektar ökade också något 
från 1,13 till 1,23 ton. Utvecklingen för solrosskördarna 
och avkastningen illustreras i tabellen ovan.

Efter ett produktionsfall 2007 har den positiva pro-
duktionstrenden sedan 2001 återvänt. Fallet i produk-
tion av oljeväxter under 2007 resulterade i ett stigande 
pris på solrosfrön som nådde 22 000 RUB (898 USD1)) 
per ton under 2007/2008. Efter den stora skörden 2008 
föll priserna till nära 5 000 RUB (179 USD2)) mot slutet av 
2008, för att återhämta sig till cirka 9 000 RUB per ton 
(285 USD3)) i augusti 2009.

Den inhemska spannmålsmarknaden
De inhemska priserna för spannmål i Ryssland följer 
världsmarknadspriserna. Under år med god tillgång i 

Ryssland brukar priserna i olika regioner motsvara 
exportpriserna minus transportkostnader till exportham-
nar. Priset för högkvalitativt kvarnvete i centrala regio-
nen illustreras nedan. Säsongsberoende minimipriser 
på spannmål brukar förekomma under skördesäsongen 
eller kort efteråt, medan maxpriserna för säsongen van-
ligtvis förekommer i slutet av kalenderårets första kvar-
tal. Differensen mellan högsta och lägsta pris under 
jordbruksåret har varierat mellan 25 procent och 75 pro-
cent under senare år. Priserna inklusive moms i mitten av 
augusti i Voronezh i Ryssland uppgick till cirka 4 200 RUB 
(133 USD4)) per ton klass 3 vete (kvarnvete av hög kvali-
tet), nästan 3 400 RUB (108 USD5)) per ton klass 4 vete 
(kvarnvete av god kvalitet) och närmare 2 400 RUB 
(76 USD6)) per ton klass 5 vete (fodervete).

Historiska vetepriser, januari 2005 – augusti 2009
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Källa: Reuters, Ryskt kvarnvete (FCA central region)

1) Under perioden 1 juli 2007 – 30 juni 2008 var den genomsnittliga RUB/USD-kursen 0,04084.
2) Under perioden 1 december 2008 – 31 december 2008 var den genomsnittliga RUB/USD-kursen 0,03583.
3) Per den 31 augusti 2009 var RUB/USD-kursen 0,03172.
4) Under perioden 1 augusti – 31 augusti 2009 var den genomsnittliga RUB/USD-kursen 0,03168.
5) Under perioden 1 augusti – 31 augusti 2009 var den genomsnittliga RUB/USD-kursen 0,03168.
6) Under perioden 1 augusti – 31 augusti 2009 var den genomsnittliga RUB/USD-kursen 0,03168.
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Djurhållning i Ryssland
Kött- och mjölkproduktionen i Ryssland kollapsade 
under 1990-talet, vilket gjorde Ryssland till en stor 
netto importör av fläsk-, nöt- och kycklingkött. Den 
ryska regeringen har gjort återhämtning av djurhåll-
ningen till en nationell prioritet, vilket återspeglas i det 
nationella jordbruksprogrammet. Programmet ger pri-
vata initiativ inom djurhållning, speciellt mjölkproduk-
tion, räntesubventioner, skattelättnader och andra för-
måner för en period på upp till åtta år.

Ryssland svarade för 15 procent av världens totala 
import av kycklingkött under 20081). Rysslands restrik-
tiva politik, importtullar och öppnandet av nya produk-
tionsanläggningar ligger bakom den minskade impor-
ten, eftersom regeringen arbetar för att landet ska gå 
från import av kycklingkött till en nettoexport i 
framtiden. 

Konkurrenter 
Den ryska jordbrukssektorn är splittrad på grund av 
privatiseringsprocessens struktur under tidigt 1990-tal, 
då de flesta invånarna på landet blev indirekta ägare 
av jordbruksmarken. Allt eftersom reformer genomför-
des och privat jordägande blev möjligt, startade en 
konsolideringsprocess, men en stor del av bönderna 
inom jordbruket arbetar fortfarande på gamla kollek-
tiva gårdar eller är småbrukare som odlar sin egen 
mark. 

Några stora aktörer har etablerat sig under det 
senaste årtiondet, men ingen av dem har någon domi-
nerande marknadsandel. De flesta av de ryska aktör-
erna inom jordbruksproduktion verkade ursprungligen 
längre ned i värdekedjan, det vill säga inom förädling, 
lagring och handel, och det var först för 3–4 år sedan 
som de började expandera till växtodling. De flesta av 
dem betraktar sin egen växtodling som ett sätt att säkra 
tillgången. De största ryska bolagen inom jordbruk är 

Razgulay, OGO-gruppen, Cherkizovo, yug Rusi och 
Prodimex. Utöver de ryska bolagen har flera utländska 
investerare under de senaste åren börjat förvärva jord-
bruksmark och inlett växtodling i Ryssland. Bland de 
mer betydelsefulla aktörerna vid sidan av Alpcot Agro 
återfinns Black Earth Farming och Trigon Agri.

Generellt sett fokuserar konkurrenterna inom växt-
odling på mark under kontroll. Väl konsoliderad, konti-
nuerligt odlad och logistiskt välbelägen mark under 
kontroll genererar betydligt högre avkastning än den 
tidigare övergivna och avlägset belägna marken.

För närvarande exporterar Bolaget inte sitt spann-
mål, men många av spannmålshandlarna kan bli poten-
tiella konkurrenter inom en nära framtid om Bolaget 
skulle börja exportera sin spannmål. Å andra sidan är 
spannmålshandeln mer koncentrerad och många av de 
globala handlarna finns etablerade i Ryssland och 
dominerar rysk spannmålsexport. Glencore, Bunge, 
Cargill och Louis Dreyfus har stora marknadsandelar 
och de uppfattar den ryska marknaden som central för 
sina globala verksamheter. Vissa ryska spannmålshand-
lare, till exempel Rosinteragroservis och Valars har 
också tagit stora marknadsandelar.

1) USDA, ”Livestock and Poultry: World Market Trends and Trade”, april 2009.

RySK SpANNMÅLSEXpORT: RySKA EXpORTFöRETAG, jULI 2008 – jUNI 2009

Ryska exportföretag Volym, ton Andel, % Exportvärde, USD Andel, %

MZK 3 107 174 13,9 660 249 452 14,8

RIAS 2 683 182 12,0 483 505 452 10,8

VALARS 1 554 955 7,0 280 729 057 6,3

BUNGE 1 415 865 6,3 290 912 834 6,5

Razgulyay 1 263 399 5,7 292 107 964 6,5

Cargill 1 149 251 5,2 228 011 290 5,1

KZP 1 072 391 4,8 216 885 170 4,9

Louis Dreyfus 940 452 4,2 194 894 647 4,4

Aston 851 915 3,8 165 246 700 3,7

yug Rusi 681 989 3,1 124 042 957 2,8

Nidera 376 149 1,7 74 061 293 1,7

Agrico 282 815 1,3 68 566 890 1,5

Övriga 6 952 676 31,1 1 386 907 125 31,1

TOTalT 22 332 213 100 4 466 121 252 100

Källa: Rosinteragroservis

Övriga 31%

Agrico 1%
Nidera 2%
Yug Rusi 3%

Aston 4%

Louis Dreyfus 4%

KZP 5%
Cargill 5%

Razgulyay 6%

BUNGE 6%

VALARS 7%

RIAS 12%

Glencore 
(International Grain Company)
14%

Rysk spannmålsexport: ryska exportföretag,  
juli 2008 – juni 2009

Källa: Rosinteragroservis
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UKRAINA
Allmän ekonomisk situation
Ukraina drabbades hårt av den globala lågkonjunktu-
ren som satte punkt för åtta års kontinuerlig BNP-
tillväxt. Kreditkrisen, den höga tillväxten som finansie-
rats av utlandsskulder samt en kollaps i efterfrågan på 
stål, Ukrainas största industri, har lett till en djup reces-
sion. Efter en ekonomisk tillväxt på 2,1 procent under 
2008 förutspås Ukrainas BNP minska med 17 procent 
under 2009 för att sedan långsamt återhämta sig under 
20101). De största riskerna som kan motverka en eko-
nomisk återhämtning är de osäkra utsikterna för lan-
dets valuta, hryvnian (UAH), och banksektorn. 

I november 2008 godkände IMF ett program om 
16,4 miljarder dollar för att hjälpa Ukraina att klara den 
finansiella och ekonomiska krisen. I slutet av juli 2009 
gick IMF med på att utbetala den tredje delen av detta 
program i storleksordningen 3,3 miljarder dollar. IMF 
har sagt sig vara berett att acceptera ett fyraprocentigt 
budgetunderskott om myndigheterna kan finansiera 
det på ett icke inflationsdrivande sätt. IMF har ställt 
relativt tuffa krav, däribland en balanserad budget, en 
övergång från fast till rörlig växelkurs samt en omstruk-
turering av banksektorn. 

Underskottet i bytesbalansen har minskat avsevärt 
på grund av fallande inhemsk efterfrågan. Hryvnian 
sjönk med cirka 40 procent under 2008, men har varit 
relativt stabil under 2009. Ukrainska centralbanken har 
fortsatt med interventioner och valutakontroller men 
hryvnian är fortfarande under press. Effekten av pen-
ningpolitiska åtgärder har varit begränsad de senaste 
åren på grund av upprätthållandet av en fast växelkurs 
mot den amerikanska dollarn. Den flexibla växelkurs-
politik som myndigheterna för närvarande implemen-
terar kommer att underlätta utformningen av en mer 
effektiv penningpolitik.

Den genomsnittliga årliga inflationen nådde 25 pro-
cent under 2008, vilket är den högsta nivån på åtta år. 
Orsaken var en stark ekonomi och stigande mat- och 
råvarupriser. Inflationstakten minskade till 22 procent 
under slutet av året. 

En översikt över Ukrainas makroekonomiska situa-
tion och framtidsperspektiv presenteras i tabellen 
nedan.

Politik
Den inhemska politiska scenen har varit turbulent de 
senaste åren och kommer knappast att förändras före 
presidentvalet, som ska hållas den 17 januari 2010 
enligt överenskommelse med Ukrainas parlament. 
Parlamentsvalet kommer sannolikt att äga rum i slutet 
av 2010. På grund av den ekonomiska krisen kommer 
osäkerheten att vara fortsatt stor tills resultatet av pre-
sidentvalet blir känt. Huvudkandidaterna till president-
posten blir troligtvis den nuvarande presidenten Viktor 
Jusjtjenko, oppositionspartiet Regionernas partis 
ledare Viktor Janukovitj samt nuvarande premiärminis-
tern Julia Tymosjenko. Viktor Jusjtjenko och Julia 
Tymosjenko uppfattas allmänt som västvänliga kandi-
dater som vill söka medlemskap i NATO och på sikt 
även i EU, medan Viktor Janukovitj är ryssvänlig och 
populär främst i Ukrainas östra delar som domineras av 
en rysktalande befolkning. 

Dagens politiska instabilitet och de ekonomiska svå-
righeterna gör den politiska situationen osäker och 
oförutsägbar. Inrikespolitiken påverkas också av de 
spända relationerna till Ryssland, orsakade av de väst-
vänliga politiska partiernas ambitioner att komma med 
i NATO vilket Ryssland bestämt motsätter sig. Ukraina 
anslöt sig till NATO:s medlemskapsplan i januari 2008, 
men flera opinionsundersökningar visar att majorite-
ten av befolkningen är motståndare till att gå med i 
militäralliansen. 

Debatten om markägandet är en annan källa till 
politisk oenighet. Parlamentet har infört ett morato-
rium för att sälja mark, men diskussionen om att häva 
restriktionerna fortsätter. IMF insisterar på att proble-
met måste lösas och den sittande presidenten försö-
ker också vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa 
problemet. Men även om parlamentet skulle lagstifta 
och häva stoppet skulle det ta lång tid innan investe-
rare fritt skulle kunna köpa och sälja mark eftersom det 
för tillfället inte finns något enhetligt taxeringssystem 
för mark i Ukraina.

pROGNOSöVERSIKT UKRAINA, 2006–2010E

2006 2007 2008 2009e 2010e

Real BNP tillväxt, % 7,4 7,7 2,1 –10,0 1,0

Arbetslöshet, % 2,7 2,3 3,0 5,0 5,3

Inflation, % 11,6 16,6 22,3 14,5 11,4

Budgetbalans, % of BNP –0,7 –1,1 –1,5 –3,0 –2,5

Bytesbalans, USD miljarder –1,6 –5,9 –11,9 –2,1 –1,1

Bytesbalans, % of BNP –1,5 –4,2 –6,4 –1,8 –0,9

Växelkurs, HRN/USD (31 december) 5,1 5,1 7,7 9,1 8,3

Källa: The Economist Intelligence Unit, “Country report: Ukraine”, augusti 2009

1) The Economist Intelligence Unit, ”Country report: Ukraine”, augusti 2009.
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jordbruk
Ukraina har ungefär 60,3 miljoner hektar mark varav 
cirka 69 procent1) används för jordbruksändamål, och 
78 procent av jordbruksmarken är åkermark2). Ukraina 
har kontinentalklimat vilket skapar goda förutsätt-
ningar för flera olika grödor.

Ukrainas parlament beslutade nyligen att landet 
skulle behålla restriktionerna kring försäljning av jord-
bruksmark. Diskussioner om att häva restriktionerna 
pågår men utgången och tidsramarna är osäkra. IMF 
insisterar på att förbudet mot marktransaktioner ska 
hävas. Jordbruksbolag arrenderar istället marken på 
mellan 3 och 49 år, men de flesta arrendeavtal löper på 
mellan fem och tio år. Dagens arrendatorer kommer 
att få förköpsrätt till marken, vilket föreskrivs i den 
nuvarande lagstiftningen. Kostnaden för arrenderad 
mark i Ukraina är bland de lägsta i Europa och uppgår 
till ungefär 25–50 dollar per hektar. Taxeringsvärdet på 
jordbruksmark används som utgångspunkt för att 
beräkna arrendet. I november 2008 beslutade rege-
ringen att lägsta markhyran inte fick vara mindre än 
1,5 till 3,0 procent3) av taxeringsvärdet, vilket innebär 
800 till 1 700 dollar per hektar.

Regeringen har infört flera stimulansåtgärder som 
gynnar jordbruksbolagen, bland annat lättnader i 
momssystemet för jordbruksbolag4). Momsen är 
20 procent i Ukraina men jordbruksbolag har rätt att 
behålla mellanskillnaden mellan utgående moms (för 
jordbruksprodukter som säljs av dessa företag) och 
ingående moms (moms som betalas på produkter som 
företaget köper för sin verksamhet). Regeringen sub-
ventionerar också delar av den låneränta som jord-
bruksföretag betalar. Dessutom finns direkta subven-
tioner: alla producenter som säljer minst 20 procent av 
sin skörd på den inhemska marknaden till det pris som 
fastställts av regeringen har försäkrat minst 20 procent 
av skörden och den som inte har gått i konkurs har rätt 
till direkta subventioner. Dessa subventioner beräknas 
och budgeteras av regeringen i 2009 års statsbudget 
baserat på typen av gröda och vilken sorts areal dessa 
grödor odlas på. En sockerbetsproducent kan till 
exempel erhålla subventioner om cirka 259 USD per 
hektar medan en veteproducent endast erhåller cirka 
17 USD per hektar. Regeringen lade också fram en pro-
position som, om den godkänns av parlamentet, skulle 
ersätta upp till 70 procent av lagringskostnaderna 
retroaktivt från november 2008.

Spannmålsproduktionen i Ukraina
Under jordbruksåret 2008/2009 förväntas ukrainska 
bolag skörda totalt 53,3 miljoner ton spannmål med en 
genomsnittlig avkastning på 3,47 ton per hektar5). 
Enligt jordbruksministeriet förväntas Ukraina exportera 
25–26 miljoner ton spannmål under säsongen 
2008/2009.

Huvudmarknaderna för Ukrainas spannmålsexport 
är EU (ungefär 31 procent av Ukrainas export) och 
Afrika6). EU har infört importrestriktioner i form av 
exportkvoter för att skydda lokala producenter från bil-
ligare importer från Ukraina och Ryssland. På världs-
marknaden står Ukrainas spannmålsproducenter inför 
stark konkurrens från spannmål producerad i Ryssland, 
som har ungefär samma kvalitet. Eftersom ryska rege-
ringen planerar att sänka exporttullarna7) och kräva 
omedelbar momsinbetalning kommer priset på rysk 
exporterad spannmål att falla, vilket kommer att öka 
konkurrensen med spannmål från Ukraina.

Den inhemska spannmålsmarknaden
Ukrainas marknad är kopplad till världsmarknadspri-
serna och följer vanligtvis samma prisutveckling, vilken 
påminner om den ryska inhemska spannmålsmarkna-
den. Regeringens verktyg för att reglera den inhemska 
marknaden i Ukraina är ”Jordbruksfonden” (Agrarian 
Fund) som agerar på jordbruksministeriets vägnar. 
Säsongen 2008/2009 köpte fonden 881 000 ton spann-
mål. Fonden lånar också ut pengar till jordbruksbolag 
med skördar som säkerhet.

Konkurrenter 
Situationen för spannmålsproduktionen i Ukraina 
påminner om den ryska marknaden där ingen enskild 
producent har någon dominerande marknadsposition. 
Vissa av de största utländska spannmålsproducenterna 
är Trigon Agri, Landkom International och Mriya.

För närvarande exporterar Bolaget inte sin skörd 
från Ukraina, så framtida konkurrens kan komma från 
de dominerande spannmålshandlarna. Export av 
spannmål från Ukraina domineras till stor del av ett 
antal stora exportörer, där många är välkända globala 
exportörer av jordbruksråvaror som Toepfer, Cargill, 
Louis Dreyfus, Bunge och Glencore. Ukrainas största 
spannmålsexportör är Nibulon, en lokal handlare och 
producent av jordbruksråvaror. Under de senaste fyra 
åren har Nibulon legat på första plats bland Ukrainas 
spannmålsexportörer med volymer om 2,4 miljoner 
ton under marknadsåret 2008/2009.

1) FAO, statistical database.
2) FAO, statistical database.
3) Dekret nr 725/2008 av den 19 augusti 2008 från Ukrainas president.
4) Ukrainas motsvarighet till Riksskatteverket (http://www.sta.gov.ua/).
5) USDA FAS ”Agricultural Economy & Policy report”, februari 2009.
6) Ukrstat ”Statistics of agriculture”, 2009.
7)  Den 10 oktober 2007 fastställde premiärministern genom sitt dekret nr 660 att exporttullarna för vete skulle vara 10 procent av det deklarerade tullvärdet, dock 

lägst 0,022 EUR per kg. Förslaget att avskaffa exporttullar lades fram av ryska industri- och entreprenörförbundet på deras möte den 16 april 2009.
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Verksamhet

AFFäRSIDÉ
Att generera en attraktiv avkastning på investerat kapi-
tal genom att förvärva och bruka jordbruksmark i 
Ryssland och i andra OSS-stater.

HISTORIK
Sedan Alpcot Agro grundades 2006 av ACM har 
Bolaget expanderat i mycket snabb takt. Från Bolagets 
operationella start i januari 2007 till dagen för detta 
prospekt har Bolaget tagit kontroll över cirka 170 000 
hektar jordbruksmark i Ryssland och ytterligare cirka 
5 510 hektar i Ukraina. Den 30 september 2009 hade 
Bolaget 1 051 heltidsanställda i Ryssland och 64 hel-
tidsanställda i Ukraina. Bolagets strategiska plan revi-
derades under 2008 för att återspegla de nya mark-
nadsförutsättningarna och fokus lades på konsolide ring 
samt att generera kassaflöde. Sedan den 19 okto ber 
2009 handlas Bolagets aktier på NASDAQ OMX Firsth 
North i Stockholm.

OpERATIONELL STRATEGI
Alpcot Agros operationella strategi är att bedriva ett 
effektivt, modernt jordbruk i enlighet med internatio-
nell standard. Bolagets värdekedja består av tre delar: 
växtodling, lagring och försäljning. 

När Alpcot Agro får kontroll över jordbruksmark lig-
ger fokus främst på att öka avkastningen från marken 
genom att använda moderna maskiner, utrustning och 
jordbruksmetoder. Alpcot Agro köper enbart jord-
bruksmark som Bolaget avser att bruka, det vill säga 
ingen jordbruksmark köps med avsikt att sälja vidare 
med vinst. Däremot kan Bolaget sälja jordbruksmark 
för att förbättra arronderingen. Tillgång till lagringska-
pacitet är viktigt för Alpcot Agros värdekedja eftersom 
den gör att Bolaget kan sälja sin skörd under vintern 
då priserna vanligtvis är högre än under skördeperio-
den. Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra 
sin centrala försäljningsorganisation och ser ytterligare 
potential i att öka försäljningsintäkterna.

VERKSAMHETSSTRATEGI
Bolagets markförvärvsplan reviderades under 2008. 
Det långsiktiga målet för markinnehav i Ryssland redu-
cerades till 120 000–150 000 hektar. Det primära målet 
för markinnehavet i Ukraina är att nå minst 20 000 hek-
tar, vilket skulle skapa förutsättningar för en lönsam 
verksamhet i Ukraina. Detta mål beräknas uppnås 
under 2010. För närvarande ligger fokus på att opti-
mera den geografiska strukturen för marktillgångarna 
genom selektiva förvärv, försäljningar och byten. 
Alpcot Agro använder i huvudsak västerländska jord-
bruksmaskiner och i mindre utsträckning rysk utrust-
ning där detta är ekonomiskt befogat. Alpcot Agro 

kommer att fortsätta att investera i moderna maskiner 
och utrustning.

jORDBRUKSVERKSAMHET
Bearbetning av jorden och brytande av träda
Eftersom jordbruket i Ryssland varit eftersatt under 
många år är delar av den mark som Alpcot Agro har 
under kontroll i sådant skick att den måste bearbetas 
innan den kan brukas. 

Beroende på trädans karaktär tillämpar Bolaget 
olika strategier för att återställa och preparera åker-
marken för nästkommande såperiod. För att så kost-
nadseffektivt som möjligt förbereda en trädad åker 
inför sådd utvärderas trädan gemensamt av väster-
ländsk expertis och de lokala agronomerna innan 
beslut om maskininsats fattas. Utöver sedvanlig ogräs-
bekämpning genom besprutning bearbetas trädan 
olika djupt beroende på typ av ogräs och markstruktur. 

För att Bolaget ska nå fullt kapacitetsutnyttjande på 
samtliga maskiner i fält är det strategiskt viktigt med 
jämna fält. Jämna fält möjliggör ökad produktivitet, 
exempelvis kan jordbruksmaskiner hålla högre fart 
med mindre risk för skador på maskiner och utrust-
ning. Utjämning säkrar också en enhetligare uppkomst 
av grödan efter sådd, vilket ger en jämnare mognad 
inför skörd och således en effektivare tröskning.

ökning av avkastningen
När marken tagits i bruk ligger fokus på att maximera 
avkastningen. Detta sker genom att säkerställa att 
växtnäringsstatus upprätthålls och att ogräs bekämpas 
i växande gröda. Gödning och ogräsbekämpning sker 
löpande i enlighet med fastlagd växtodlingsplan kom-
binerat med fältbesök för att anpassa insats efter 
behov under odlingssäsongen. En löpande uppfölj-
ning och anpassning av fastlagd växtodlingsplan är 
viktig då gödning och ogräsbekämpning är relativt 
kostnadskrävande moment, varför Bolaget genomför 
löpande utvärderingar för att optimera användningen 
av handelsgödsel på den brukade marken.

Landförvärvsstrategi
Alpcot Agros förvärv sköts av ACM. ACM sköter regist-
reringen av arrendeavtal och arbetar parallellt med att 
förvärva den mark som Alpcot Agro brukar. Land för-
värvs möjligheter utvärderas baserat på en rad fast-
ställda kriterier såsom jordkvalitet och nederbörd, 
storlek på fokusområdet, närhet till befolkningscentra, 
närhet och tillgång till infrastruktur, geografisk utbred-
ning, geografisk diversifiering, relationer till lokala 
myndigheter, med målsättningen att skapa ett effektivt 
jordbruksbolag.
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Eftersom det finns vissa begränsningar avseende 
utländska personers förvärv och ägande av jordbruks-
mark i Ryssland har Alpcot Agro infört en legal struktur 
med korsvis ägande mellan två av sina ryska bolag, där 
de äger 60 procent i varandra. Som ett resultat av 
denna struktur har inget av Bolagen en utländsk juri-
disk person som majoritetsägare. Denna struktur be -
skrivs vidare i avsnittet Legal och operationell struktur 
– Rysk legal struktur.

ALpCOT AGROS VERKSAMHET I RySSLAND
Alpcot Agro tar kontroll över jordbruksmark genom att 
arrendera mark från federala och lokala myndigheter 
och ägare av så kallade pajer. Bolaget arrenderar 
endast mark om utsikterna att förvärva större delen av 
den arrenderade marken är goda. Huvuddelen av den 
mark som förvärvats av Alpcot Agro har köpts inom 
ramen för det ryska paj-systemet, vilket innebär att 
Bolaget köper landcertifikat som ger rätten till indirekt 

ägande av ett markområde. En utförlig beskrivning av 
de legala aspekterna av att förvärva och kontrollera 
jordbruksmark i Ryssland finns beskriven under avsnit-
tet Legala frågor och kompletterande information – 
Förvärv av rysk jordbruks mark.

 Den 31 oktober 2009 kontrollerade Alpcot Agro 
cirka 170 000 hektar jordbruksmark i totalt sex olika 
regioner i Ryssland. Bolaget kontrollerar mark främst i 
det centrala federala distriktet i regionerna Kursk, 
Lipetsk, Tambov och Voronezh, men har också verk-
samhet i det södra federala distriktet i Volgograd samt 
i det sibiriska svartjordsbältet i Kurgan. Av Bolagets 
mark är cirka 91 000 hektar ägd mark varav endast en 
begränsad del, cirka 25 800 hektar, är registrerad i 
något dotterbolags namn. Bolaget lägger stora resur-
ser på att omvandla det indirekta ägandet genom 
landcertifikat till registrerad äganderätt. Tabellen 
nedan visar hur Bolagets markinnehav i Ryssland för-
delar sig på olika regioner.

Region
Mark under kontroll

(hektar)
 ägd mark

(hektar)
Registrerad mark

(hektar)

Kurgan 13 000 13 000 –

Kursk 47 000 26 000 4 600

Lipetsk 15 000 11 000 9 500

Tambov 15 000 8 000 2 900

Volgograd 18 000 3 000 –

Voronezh 62 000 30 000 8 800

Ryssland totalt 170 000 91 000 25 800
Källa: Alpcot Agro

År 2007 fastställde Alpcot Agro målsättningen att kon-
trollera omkring 200 000 hektar jordbruksmark i 
Ryssland i slutet av 2008. Som beskrivits tidigare 
skedde en omprioritering från expansion till konsoli-
dering under 2008 efter den strategiska översynen. 
Den viktigaste slutsatsen av översynen är att målet för 
det långsiktiga markinnehavet i Ryssland reducerades 
till 120 000–150 000 hektar. 

Därtill arbetar Bolaget med att omstrukturera mark-
innehavet för att optimera den geografiska strukturen i 
relation till det reducerade långsiktiga målet för mark-
innehavet. Omstruktureringen innefattar både förvärv, 
försäljning och byte av mark i Ryssland. Av det nuva-
rande markinnehavet om cirka 170 000 hektar bedöms 
cirka 108 000 hektar utgöra kärninnehav som Bolaget 
vill behålla och utveckla och som inte berörs av 
omstruktureringen. Den övriga delen av markinneha-
vet är föremål för försäljning eller bytesaffärer. Bolaget 
kommer också att göra mindre förvärv av gårdar i nära 
anslutning till existerande kärninnehav. Det är Alpcot 
Agros bedömning att Bolaget kommer att uppnå till-

räckliga skalfördelar i verksamheten trots det reduce-
rade målet för markinnehav. Fördelningen av kärninne-
hav och övrigt innehav visas regionvis i tabellen på 
följande sida.

Bolaget håller för närvarande på att slutföra en kon-
solidering av ett stort landområde i Kursk. Om konsoli-
deringsprocessen inte slutförs skulle det leda till en 
suboptimal struktur för markinnehavet i Kursk. Det 
skulle dessutom försämra relationerna till lokala politi-
ker. Alpcot Agro kommer att utvärdera sin långsiktiga 
närvaro i regionen när konsolideringen väl är avslutad. 
En långsiktig närvaro i Kursk kommer att kräva ytterli-
gare finansiering av betydande omfattning. Emissions-
likviden möjliggör ett slutförande av konsolideringen 
av Alpcot Agros markinnehav i Kursk, dock behövs 
ytterligare kapital för att Bolaget skulle bruka all mark 
i Kursk i egen regi. Mot den bakgrunden för Bolaget 
diskussioner kring försäljning av delar eller all mark i 
Kursk alternativt att behålla ägandet av marken och 
arrendera ut delar eller all mark till ett större jord bruks-
bolag.
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Investeringar i maskiner och utrustning
Alpcot Agro använder huvudsakligen västerländsk 
jordbruksutrustning och bara en mindre andel lokal 
utrustning där det är ekonomiskt motiverat. Den till-
lämpade principen vid förvärv av ny utrustning är att 
begränsa inköpen till ett fåtal modeller, tillverkare och 
leverantörer. Genom att koncentrera inköpen erhålls 
lägre enhetskostnader och utbildningen av förare av 
traktorer och skördetröskor underlättas. Det förenklar 
också reparationer och hanteringen av reservdelar. 
Alla nya traktorer och lastbilar har utrustats med sepa-
rata GPS- och SIM-system. Genom dessa system kan 

varje enskilt fordon och förare lokaliseras och bränsle-
förbrukning och arbetstimmar kan mätas kontinuerligt. 
Maskinförflyttning kan följas centralt vilket minskar 
behovet av fysisk övervakning ute på fälten.

Under 2008 gjorde Alpcot Agro omfattande investe-
ringar i nya maskiner och utrustning uppgående till 
cirka 327 miljoner kronor, och under första halvåret 
2009 har Bolaget investerat ytterligare 18 miljoner 
 kronor. Bolaget har tillräcklig kapacitet för att odla upp 
och höstså 50 000 hektar mark under 2009. Bolagets 
maskininnehav för åkerbruk per 30 september 2009 
framgår av tabellen nedan: 

Tröskor Antal Traktorer Antal Såmaskiner Antal Kultivatorer Antal

Claas Lexion 570 20 John Deere 6-series 26 Rapid 800 C 14 Top Down 700 12

Claas Tucano 6 John Deere 8-series 16 Rapid 600 C 7 Top Down 500 6

Övriga utländska (JD, Claas) 14 John Deere 9-series 26 SeedHawk 1200 5 Carrier 11

Övriga ryska 28 Optima 12 5 Övriga 4

Optima 6 12

Övriga 3

Sprutor Antal Spridare Antal Fältvagnar Antal Lastbilar Antal

Lemken Primus/Albatros 20 Bogballe M3W 4050 20 Anaburger 22 10 KAMAZ trucks 52

Kverneland RAU 5 Övriga 11 Övriga 1 Övriga (ZAS, ZIL) 70

Övriga 1

Källa: Alpcot Agro

Investeringar i lagringskapacitet
Tillgång till lagring är en viktig del i Alpcot Agros 
värde kedja. Det är också viktigt för Bolaget att kunna 
torka, förvara, rensa och behandla det egna utsädet 
inför kommande sådd.

Alpcot Agro använder fyra typer av lagring:

Planlager är den enklaste formen av lager och  ■

används ofta som temporärt lager under skörde-
perioden. 
Lufttät lagring i tält används för medellång  ■

lagringstid. 
Ryska siloanläggningar med torkkapacitet samt  ■

järnvägsanslutning används för lagring och last-
ning av spannmål. Bolaget hyr för närvarande 
lagrings tjänster från ryska spannmålssilos.

Nya silos med torkkapacitet, byggda enligt väster- ■

ländsk standard, används för den mest värdefulla 
skörden samt för Bolagets eget utsäde. 

Bolaget har en total lagringskapacitet om cirka 
145 300 ton i planlager och hus, vilket redovisas i tabel-
len på nästa sida, samt ytterligare 35 000 ton i lufttäta 
tält. Bolaget har som målsättning att så småningom 
utöka sina lagringsanläggningar med befintliga ryska 
eller nybyggda silos. I Voronezh uppförs för närva-
rande en ny spannmålssilo med en lagringskapacitet 
om cirka 10 000 ton.

Alpcot Agro arbetar för närvarande med att under-
söka möjligheten att hyra ytterligare lagringskapacitet 
för att reducera investeringsbehovet.

Region
Mark under kontroll

(hektar)
Varav icke-kärninnehav

(hektar)
Kärninnehav

(hektar)

Kurgan 13 000 – 13 000

Kursk 47 000 47 000 –

Lipetsk 15 000 2 000 13 000

Tambov 15 000 – 15 000

Volgograd 18 000 – 18 000

Voronezh 62 000 13 000 49 000

Ryssland totalt 170 000 62 000 108 000
Källa: Alpcot Agro
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Region planlager (ton) Hus (ton) Totalt (ton)

Kurgan – – –

Kursk 1 000 8 000 9 000

Lipetsk 3 500 25 000 28 500

Tambov 1 500 16 000 17 500

Volgograd 1 500 9 500 11 000

Voronezh 15 300 64 000 79 300

Ryssland totalt 22 800 122 500 145 300
Källa: Alpcot Agro

Finansiering av investeringar
Alpcot Agros investeringar har i huvudsak finansierats 
genom eget kapital. Bolaget arbetar aktivt för att 
kunna nyttja en större grad av skuldfinansiering. 
Kapital intensiva investeringar i maskiner, utrustning 
och lagring kan i viss utsträckning komma att finansie-
ras genom lån och leasing i framtiden. Generellt sub-
ventionerar ryska staten räntor på lån till jordbruksbo-
lag i Ryssland. Bolagets korta historik har hittills 
begränsat möjligheterna att låna i större utsträckning.

Operationella aktiviteter
Skörd 2008
År 2008 producerade Alpcot Agro cirka 150 000 ton 
(före rensning och torkning) av olika grödor på cirka 
55 600 hektar vilket redovisas i tabellen nedan. 
Avkastningen per hektar för olika grödor överträffade 
Bolagets prognoser. Omkring en tredjedel av den 
mark som skördades under 2008 hade såtts av tidigare 
ägare innan Bolaget förvärvade gårdarna. 
 

SKöRD 2008

Gröda Skördade hektar
Genomsnittlig avkastning 

(ton/hektar) Bruttoskörd (ton)

Höstvete 20 200 3,5 70 500

Korn 12 300 3,0 36 400

Råg 3 600 2,2 8 000

Vårvete 5 400 2,4 13 200

Solrosor 9 800 1,4 13 600

Majs 1 200 2,7 4 600

Övriga 3 100 n.m. 3 800

Ryssland totalt 55 600  150 100
Källa: Alpcot Agro

Skörd 2009
All spannmål som skördats under 2009 har såtts av 
Bolagets egna såmaskiner i enlighet med gängse 
internationell standard. 

Under 2008 höstsådde Alpcot Agro cirka 50 800 hek-
tar i Ryssland. Fördelningen per region och gröda 
redovisas i tabellen nedan. Cirka 90 procent av höst-
sådden är höstvete och resten avser framförallt höst-
råg. All höstsådd utfördes i god tid innan vintern. 

 
HöSTSÅDD 2008

Region
Höstvete

(hektar)
Höstråg
(hektar)

Höstraps
(hektar)

Totalt
(hektar)

Kurgan – – – –

Kursk 9 700 1 500 – 11 200

Lipetsk 6 500 – – 6 500

Tambov 5 800 – – 5 800

Volgograd 6 200 – – 6 200

Voronezh 17 400 3 300 400 21 100

Ryssland totalt 45 600 4 800 400 50 800
Källa: Alpcot Agro
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Alpcot Agro skördade totalt cirka 72 400 hektar inklu-
sive fodergrödor under 2009 i Ryssland. Skörden exklu-
sive fodergrödor uppgick till cirka 65 800 hektar mot-
svarande 169 300 ton (före rensning och torkning), 
vilket framgår av tabellen nedan. Skörden av höstvete, 
råg och korn bärgades i början av september. Genom-
snittlig avkastning för höstvete och korn uppgick till 
närmare 2,8 respektive 2,8 ton per hektar, medan höst-
rågen avkastade cirka 2,3 ton per hektar. Skörden av 
vårvete, solrosor och majs uppgick till 2,5 ton per hek-
tar, 1,5 ton per hektar respektive 3,8 ton per hektar. 
Avkastningen av höstvete var en besvikelse, men ned-
gången var i linje med årets allmänna trend i Ryssland 
med lägre avkastning på grund av en torr sommar. 
Alpcot Agro hade problem med en virussjukdom i en 
av vetesorterna, som inte kommer att användas i fram-
tiden. Positivt är där emot att vetekvaliteten är betyd-
ligt högre i år jämfört med fjolåret vilket i viss mån 
kommer att kompensera de lägre volymerna.

SKöRD 2009 (EXKLUSIVE FODERGRöDOR)

Gröda
Skördade 

hektar

Genomsnittlig 
avkastning 

(ton/hektar)
Bruttoskörd

 (ton)

Höstvete 42 600 2,8 119 000

Höstråg 5 700 2,3 12 900

Korn 1 900 2,8 5 300

Vårvete 3 700 2,5 9 100

Solrosor 9 400 1,5 14 100

Majs 1 700 3,8 6 400

Övriga grödor 800 – 1 600

Totalt 65 800 2,6 169 300
Källa: Alpcot Agro

Den odlade arealen och skördearealen för olika grödor 
har justerats något på grund av förändringar i mark-
innehavet under 2009. En gård i Voronezh har till 
exempel sålts under första halvåret 2009. 

Höstsådd 2009
Bolaget höstsådde cirka 44 000 hektar höstvete i 
Ryssland 2009, se tabell nedan. 

HöSTSÅDD 2009

Gröda

Kursk 
(hek-

tar)

Lipetsk 
(hek-

tar)

Tambov 
(hek- 

tar)

Volgo-
grad 
(hek-

tar)

Voro-
nezh 
(hek-

tar)

Totalt 
(hek-

tar)

Höstvete 8 300 8 600 5 000 6 000 16 100 44 000
Källa: Alpcot Agro

Djurhållning
Den 30 september 2009 hade Alpcot Agro totalt cirka 
4 960 djur på tre stora gårdar av vilka cirka 2 340 djur 
producerar mjölk. Bolaget håller för närvarande på att 
fasa ut ryska raser för att ersätta dem med högprodu-
cerande raser med en kapacitet på upp till 10 000 kg 
mjölk per ko och år. Mjölkpriserna var låga under första 
halvåret 2009 men återhämtade sig under sommaren. 
Under de första sex månaderna 2009 genererade 
mjölk- och animalieprodukter intäkter motsvarande 
cirka 8 procent av Alpcot Agros totala intäkter. 

Alpcot Agro fokuserar på att stärka sin organisation 
samt förbättra produktiviteten. Målet är en genom-
snittlig mjölkproduktion per mjölkko och år om cirka 
7 500 kg inom tre år, vilket är dubbelt så mycket som 
genomsnittet i Ryssland.

VÅRSÅDD 2009

Region
Vårvete
(hektar)

Korn
(hektar)

Solrosor
(hektar)

Majs
(hektar)

Vårraps
(hektar)

Soja
(hektar)

Foder-
grödor

(hektar)
Totalt

(hektar)

Kurgan 700 – – – – – 700

Kursk 2 100 – – – – – – 2 100

Lipetsk 700 1 300 – – 600 – 2 900 5 500

Tambov – – 2 000 – – – – 2 000

Volgograd – – 800 – – – – 800

Voronezh 200 700 6 600 1 700 – 100 3 700 13 000

Ryssland totalt 3 700 2 000 9 400 1 700 600 100 6 600 24 100
Källa: Alpcot Agro

Alpcot Agro vårsådde cirka 17 500 hektar exklusive 
foder för Bolagets mjölkgårdar. Omkring 40 procent av 
den totala vårsådden utgjordes av solrosor. Valet av 
grödor avgjordes av hur fälten hade förberetts för vår-
sådden under hösten 2008, växtodlingsföljden, jord-

månen och förväntad lönsamhet. Vårsådden har kon-
centrerats till Bolagets kärninnehav. Tabellen nedan 
visar fördelningen per region och gröda för Bolagets 
vårsådd.
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ALpCOT AGROS VERKSAMHET I UKRAINA
Bolaget startade sin verksamhet i Ukraina under våren 
2008 och har etablerat sig i västra och centrala delarna 
av Ukraina. Ukraina har kanske världens bästa jord-
bruksmark och idealiska förutsättningar för spannmåls-
odling, men ägandet av jorden är splittrat. Alpcot Agro 
tar kontroll över jordbruksmark genom att ingå lång-
siktiga arrendeavtal med främst markägare och paj-
ägare. En del arrendeavtal ingås med lokala myndig-
heter. En utförlig beskrivning av det legala ramverket 
för jordbruksmark i Ukraina finns beskriven under 
avsnittet Legala frågor och kompletterande informa
tion – Jordbruksmark i Ukraina. 

Bolaget har verksamhet i fyra regioner i Ukraina: 
Ivano-Frankivsk, Lviv, Poltava och Volyn. 

Som en konsekvens av den strategiska översynen 
under hösten 2008 avbröt Bolaget sin expansion i 
Ukraina och under en viss tid ingicks inga nya arrende-
avtal. Bolagets närvaro i varje enskild region är betyd-
ligt mindre än vad som ursprungligen planerades. 
Däremot erbjuder det rådande ekonomiska läget att-
raktiva investeringsmöjligheter. Inom varje kluster finns 
en möjlighet att samla minst 10 000 hektar jordbruks-
mark runt Bolagets nuvarande gårdar. Det skulle ligga i 
linje med Bolagets ursprungliga strategi i Ukraina och 
skulle ge möjlighet att sköta verksamheten mer effek-
tivt genom att utnyttja skalfördelar. Den lokala led-
ningen i Ukraina kan sköta denna expansion genom 
begränsade personalökningar. Emissionslikviden 
från föreliggande företrädesrättsemission möjliggör 
genomförande av den reviderade strategin och däri-
genom en fortsatt expansion av verksamheten i 
Ukraina.

Den 31 oktober 2009 arrenderade Bolaget cirka 
5 510 hektar jordbruksmark. Tabellen nedan visar hur 
Bolagets markinnehav i Ukraina fördelar sig på olika 
regioner. Av Bolagets mark under kontroll har cirka 
2 000 hektar registrerats i Bolagets namn och återstå-
ende areal håller på att registreras. Utöver Bolagets 
kontrollerade och arrenderade marken har Bolaget 
dessutom bedrivit viss verksamhet enligt ettåriga sam-
arbetsavtal med lokala samarbetspartners. Detta som 
en del av strategin för att ingå arrendeavtal i Bolagets 
namn. 

Bolaget utvärderade förutsättningarna för en effek-
tiv och lönsam jordbruksverksamhet innan det startade 
sin verksamhet i respektive region. Följande huvudkri-
terier har beaktats: markens kvalitet, storleken på 
arrendet, relationerna till lokala myndigheter, led-
ningsresurser, utsikterna att uppnå en storlek om minst 
10 000 hektar jordbruksmark av god kvalitet i varje 
kluster, infrastruktur, till exmpel lagringskapacitet, väg-
nätets kvalitet och närheten till järnvägar.

MARK UNDER KONTROLL

Region Hektar

Ivano-Frankivsk 960

Lviv 2 790

Poltava 750

Volyn 1 010

Ukraina totalt 5 510

Källa: Alpcot Agro

TOV Agrokultura Management (”Agrokultura 
Management”) samt åtta helägda dotterbolag till 
Agrokultura förvärvades under 2008 och 2009. Bolaget 
anser sig ha en stark ledningsgrupp i förhållande till sin 
verksamhet och ekonomi och bedriver verksamheten 
effektivt från små kontor i Kiev och Lviv. Under 2009 har 
Bolaget också utbildat sina tekniker och traktor- och 
skördetröskförare för att förbättra effektiviteten i 
verksamheten.

Investeringsaktiviteter
Strategi för arrendeavtal
Eftersom det för närvarande råder ett moratorium för 
att köpa och sälja jordbruksmark i Ukraina, är enda 
 sättet att ta kontroll över jordbruksmark att arrendera 
av lokala landägare eller ukrainska myndigheter. Ett av 
de krav som IMF har ställt till Ukrainas regering är att 
man ska tillåta en marknad för jordbruksmark. 

Bolaget tecknar arrendeavtal på fem till tio år. Enligt 
gällande lagstiftning har arrendatorn företrädesrätt att 
både förlänga arrendet när det löper ut och att köpa 
marken när moratoriet hävs. För närvarande ägs huvud-
delen av marken av privatpersoner på landsbygden 
som erhöll marken under privatiseringsprocessen på 
1990-talet. Bolaget betalar arrenden på 30–40 USD per 
hektar och år, och betalningen kan ofta ske i spannmål. 
Arrendet är i de flesta fall tre procent av markens taxe-
ringsvärde, vilket är det minimiarrende som de ukrain-
ska myndigheterna har fastställt för jordbruksmark. 

Investeringar i maskiner, utrustning och lagring
Under 2008 investerade Bolaget i traktorer av märket 
Case samt kultivatorer och såmaskiner av märket 
Väderstad. Bolaget förvärvade fyra begagnade Claas-
tröskor under sommaren 2009, vilka användes under 
skördearbetet. Bolaget håller för närvarande på att 
förvärva lagringsanläggningar i västra Ukraina.

Bolaget planerar att använda samma strategi som i 
Ryssland för sina investeringar i maskiner och 
utrustning.



56 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL)

Verksamhet

Operationella aktiviteter
Skörd 2009
Bolaget fokuserar på de bästa jordbruksregionerna 
och siktar på att uppnå en hög avkastning inom en 
snar framtid. Genom att använda modern jordbruks-
teknik, ändamålsenliga insatsvaror och modern utrust-
ning är potentialen stor för att öka avkastningen per 
hektar.

Bolaget sådde cirka 4 190 hektar höstvete under 
hösten 2008. Tabellen nedan visar Bolagets höstsådd 
per region i Ukraina.

HöSTSÅDD 2008

Region Höstvete (hektar)

Ivano-Frankivsk 540

Lviv 290

Poltava 1 840

Volyn 1 520

Ukraina totalt 4 190

Källa: Alpcot Agro

Under våren 2009 sådde Bolaget vårvete, bovete, 
senap och soja på cirka 1 930 hektar. Vårgrödorna 
 såddes främst i regionerna Lviv och Ivano-Frankivsk. 
Tabellen nedan visar hur Bolagets vårsådd i Ukraina 
fördelar sig i olika regioner. Grödorna valdes baserat 
på växtodlingsföljden, markens skick och förväntning-
arna på lönsamhet.

VÅRSÅDD 2009

Region

Vår-
vete
(hek-

tar)

Bovete
(hek-

tar)

Senap
(hek-

tar)

övriga
grödor

(hek-
tar)

Totalt
(hektar)

Ivano-Frankivsk 340 50 180 70 640

Lviv – 490 470 – 960

Poltava – 80 – – 80

Volyn – – – 250 250

Ukraina totalt 340 620 650 320 1 930
Källa: Alpcot Agro

Alpcot Agro skördade totalt cirka 6 150 hektar under 
2009 i Ukraina motsvarande 11 670 ton, vilket framgår 
av tabellen nedan. 

Höstvetet skördades i början av september och 
avkastningen uppgick till cirka 2,3 ton per hektar. 
Eftersom en del av höstvetet såddes sent på säsongen 
och på mark som tidigare legat i träda finns potential 
för högre avkastning.

Den genomsnittliga avkastningen för vårskörden var 
bättre, eftersom ledningsgruppen fanns på plats och 
vårgrödorna såddes i rätt tid. Den genomsnittliga 
avkastningen för vårvete var 3,1 ton per hektar. 
Bolaget har dessutom skördat senap, bovete och soja. 

SKöRD 2009

Gröda
Skördade 

hektar

Genomsnittlig
avkastning

(ton/hektar)

Brutto-
skörd 
(ton)

Höstvete 4 200 2,3 9 510

Vårvete 340 3,1 1 050

Bovete 620 1,0 590

Senap 660 0,6 410

Övriga grödor 330 – 110

Ukraina totalt 6 150 n.m. 11 670

Källa: Alpcot Agro

Höstsådd 2009
Bolaget höstsådde cirka 2 200 hektar 2009 i Ukraina, 
varav cirka 1 200 hektar höstraps och cirka 1 000 hektar 
höstvete.

FöRSäLjNING AV SpANNMÅL
För de produkter som Alpcot Agro säljer finns det på 
varje marknad ett rådande marknadspris vilket gör att 
Bolaget är en så kallad pristagare. De huvudsakliga 
sätten för Bolaget att påverka försäljningspriset är 
således att rikta sig till marknader med högre pris eller 
att sälja vid tidpunkter med högre prisnivå. Enligt 
beskrivningen i avsnittet Marknad är priset på spann-
mål och andra jordbruksprodukter drivet av makrofak-
torer, det har även historiskt funnits en tydlig säsongs-
effekt i priset i förhållande till skörden. Priset på Alpcot 
Agros lokala marknader har historiskt följt trenderna 
på den globala marknaden men med kraftigare fluktu-
ation på de lokala marknaderna. 

Bolaget säljer i dagsläget sin spannmål till i huvud-
sak lokala och nationella spannmålsuppköpare, till 
spotpris. Endast en liten del av försäljningen går på 
export. Det är Bolagets ambition att starta en egen 
central försäljningsorganisation eftersom det finns en 
stor potential i att effektivisera och optimera Bolagets 
försäljning. Det skulle möjliggöra att styra försälj-
ningen till den marknad som ger högst avsättning 
samt även kunna sälja andras spannmål. Tillgången på 
lagringskapacitet möjliggör för Bolaget att minimera 
volatiliteten i intäkterna. Alpcot Agros uppfattning är 
att volatiliteten i intäkterna även kan minskas genom 
att öka exportandelen av försäljningen. Ett av motiven 
bakom budet på BBAH är att kunna öka Alpcot Agros 
exportandel. 
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MILjö OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Miljö
Alpcot Agros målsättning är att bedriva ett långsiktigt 
hållbart och miljövänligt jordbruk. Bolaget har från för-
sta början använt en plöjningsfri teknik med ambitio-
nen att uppnå både en högre lönsamhet och mindre 
miljöpåverkan. De naturliga förutsättningarna i svart-
jorden möjliggör en ytlig markbearbetning och direkt-
sådd. Båda dessa tekniker har koldioxidsänkande 
egenskaper, vilket bevarar kol i jorden och jordens bör-
dighet. Genom att använda högeffektiv utrustning från 
västerländska tillverkare undviker Bolaget att bränna 
av stubben efter skörd, vilket är ett vanligt tillväga-
gångssätt i Ryssland. 

Alpcot Agro eftersträvar en högre avkastning och en 
förbättrad kvalitet utan att öka mängden handelsgöd-
sel. Med hjälp av sensorer och precisionsjordbruks-
metoder kan handelsgödsel spridas utifrån växternas 
specifika behov. Erfarna specialister bedriver ett regel-
bundet fältarbete, vilket resulterar i en kontinuerlig fin-
justering av planerna för gödsling och växtskydd. 

Socialt ansvarstagande
Alpcot Agro bibehåller och utvecklar sina sociala 
ansvarspolicies i de regioner där Bolaget är verksamt. 
Detta innebär bland annat att ta hänsyn till internatio-
nella arbetsrättskonventioner, att vara en icke-diskrimi-
nerande arbetsgivare samt att se till att säkerhets- och 
skyddsföreskrifter på de olika arbetsplatserna följs. 
Genom investeringar i sociala program kan Bolaget 
förbättra sina relationer på landsbygden och under-
hålla sina goda relationer med lokala myndigheter,  
förvaltning, polis och brandkår.
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FOKUSOMRÅDEN
Bolaget har verksamhet i sex regioner i Ryssland – Kurgan, Kursk, Lipetsk, Tambov, Volgograd och Voronezh – och 
fyra regioner i Ukraina – Ivano-Frankivsk, Lviv, Poltava och Volyn. Bolagets huvudkontor ligger i Moskva.

jorden i Ryssland
De två vanligaste jordmånerna i Ryssland är podsol-
jord och gleysolerjord, vilka upptar en yta om 22 res-
pektive 25 procent av den totala arealen. Den från ett 
jordbruksperspektiv mest värdefulla jorden är cherno-
zem eller svartjord, som upptar närmare 94 miljoner 
hektar eller nära 6 procent av den totala markarealen 
i Ryssland.

Svartjord
Chernozem är svartfärgad lerjord som har hög mullhalt 
och är mycket bördig. Svartjord finns på stäppen i 
Eurasien och prärien i Nordamerika och är ett resultat 

av klimatförhållandena i dessa regioner. Svartjords-
bältet i Eurasien sträcker sig från norra Ukraina genom 
södra Ryssland till Sibirien. Relativt lite nederbörd, 
mindre än 600 mm per år, i huvudsak under våren och 
i början av sommaren, i kombination med kalla vintrar 
och relativt korta och varma somrar har resulterat i att 
den naturliga vegetationen helt domineras av gräs. 
Gräset kan årligen producera upp till sex ton torr rot-
massa per hektar. Vegetationen producerar i det 
översta marklagret organiskt material (mylla) av de 
fiberika rötterna. Detta resulterar i en jordmån som 
karaktäriseras av en tjock, mörk mylla och ett närings-
rikt ytlager, Chernozemen. 

översikt över Alpcot Agro’s geografiska närvaro
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jordbrukskarta över Ryssland

Källa: AZON Ltd

Slättjordar

Chernozem (svartjord) 
främst gräsbevuxen

Chernozem (svartjord) 
delvis skogsbeväxt

Höglandsjordar

Gräsbevuxen Chernozem (svartjord)  
gräsbevuxen stäpp och skogsbeväxt stäpp

Höglandschernozem (svartjord) och  
Kashtans (”kastanjebrun jord”)

De kemiska och fysiska egenskaperna av chernozem 
är mycket gynnsamma. Jorden innehåller en hög andel 
näring och organiskt material, neutralt ph-värde, hög 
porösitet och goda fuktbevarande egenskaper. Myllan 
binder även näringsämnen i jorden och hjälper grö-
dorna att ta till sig näringsämnen. 

Analysen nedan är ett typiskt jordprov från svart-
jordsregionen. Jorden har en hög koncentration av 

fina partiklar och hög andel av mineraler i kombination 
med en hög mullhalt. Den unika jordsammansätt-
ningen medför att svartjorden förrådshåller makro-
näring såsom fosfor (P) och kalium (K), vilket gör mar-
ken bördig. Jordstrukturen är speciellt gynnsam för 
utvecklingen av grödornas rotsystem, vilket är en viktig 
egenskap vid torrare väder. 

Alpcot Agros närvaro i svartjordsbältet
Alpcot Agro verkar i svartjordsbältet där klimatförhål-
landen är gynnsamma för att bedriva jordbruk. Med 
rätt jordbearbetning har svartjorden potential att 
avkasta höga skördenivåer. Att använda plöjningsfri 
teknik för att bevara markfukten i såbädden är en viktig 
del i att förbereda och bevara jordstrukturen som his-
toriskt har förstörts av mindre lämpliga metoder att 
bruka jorden under Sovjettiden.

Andra fördelar med svartjorden är att den är stenfri, 
lätt att plöja och inte kräver någon dränering i form av 
täckdikning. En analys av jorden i Voronezh redovisas i 
vidstående tabell.

jordmånsanalys Voronezh  Testresultat

Ler (>0,002) % av mineralfraktion 48,0

Mjäla, (0,002–0,02) % av mineralfraktion 39,0

Mo (0,02–0,2) % av mineralfraktion 12,0

Sand (0,2–2) % av mineralfraktion 0,0

Grus (2–20) % av mineralfraktion 0,0

Mullhalt, % av lufttorrt prov 11,6

pH i vattensuspension 6,6

P-AL, mg fosfor per 100 gram 2,2

K-AL, mg kalium per 100 gram 26,2

Mg-AL, mg magnesium per 100 gram 66,1

Ca-AL, mg kalsium per 100 gram 625,0

NO3-N, mg nitratkväve per 100 gram 1,3
Källa: Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala



60 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL)

Verksamhet

Ukraina
Ukraina är Europas till ytan näst största land efter 
Ryssland, och med cirka 22 procent av Europas totala 
åkermark har landet den högsta andelen högkvalitativ 
bördig mark i Europa. USA:s Agency for International 
Development uppskattade att medeldjupet på myllan 
i Ukrainas jord är mellan 40 och 50 cm jämfört med 
10–30 cm i angränsande EU-länder.

Det mesta av Ukrainas yta utgörs av bördiga stäpper 
och platåer, och två tredjedelar av landytan täcks av 
svartjord. Vete är huvudgrödan inom ukrainskt jord-
bruk och odlas främst i centrala och södra delen av 
centrala Ukraina. Vårkorn produceras främst i östra 
Ukraina medan höstkorn bara odlas i den allra sydli-
gaste delen. Majs produceras huvudsakligen i södra 

och östra Ukraina, produktionen av solrosfrön är kon-
centrerad till de centrala och östra distrikten, och 
socker betor odlas främst i centrala och västra Ukraina. 
I de svalare norra regionerna är huvudgrödan potatis.

Jorderosion är ett problem för ukrainska jordbruks-
bolag. Cirka 40 procent av jordbruksmarken beräknas 
vara exponerad för erosion, och närmare 15 miljoner 
hektar mark påverkas av vatten- och vinderosion. Ett av 
de största problemen med erosion är att mullhalten 
minskar.

Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i april 1986 konta-
minerades omkring fyra miljoner hektar jordbruksmark 
av radioaktivt nedfall. Idag är de värst kontaminerade 
områdena de norra delarna av Kiev- och Zjytomyr-
regionerna samt delar av grannlandet Vitryssland.

Odlingsbar mark per region i Ukraina, i procent av total mark

Källa: Ukrstat

Kiev (64%) 

Chernihiv (67%) 

Sumy (73%) 

Kharkiv (79%) 
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jordbrukssektorn i Kurgan

Kurgan är den östligaste av de regioner där Alpcot Agro 

bedriver verksamhet. Kurgan är beläget på gränsen mel-

lan Ural och Sibirien och ligger i den östra delen av det 

ryska svartjordsbältet. Lagret svartjord varierar mellan 15 

och 45 cm. Jordbruksmarken uppgår till cirka 64 procent 

av den totala ytan och odlad mark uppgår till cirka 

33 procent.

Stora delar av marken har legat i träda och omfatt-

ningen av jordbruksverksamheten är för närvarade mycket 

lägre än under Sovjettiden, vilket möjliggör en snabbare 

expansion av mark under kontroll i denna region jämfört 

med andra regioner där Alpcot Agro är verksamt. Klimatet 

är emellertid inte lika ändamålsenligt för jordbruk jämfört 

med andra regioner och klassificeras som riskfull 

jordbruksmark. 

Kurgans andel av jordbruksproduktionen är låg vad 

avser oljeväxter och förhållandevis hög avseende spann-

mål, motsvarande 0,1 procent och 1,5 procent av den 

totala ryska produktionen. Produktionen av sockerbetor är 

begränsad.

Alpcot Agros närvaro i Kurgan

Alpcot Agros närvaro i Kurgan diversifierar risken ur ett 

politiskt perspektiv såväl som ur ett klimatperspektiv. Det 

finns goda förvärvsmöjligheter av stora områden land som 

legat i träda samt lägre politiska krav på investerarna. 

Markpriserna är också betydligt lägre vilket beror på att 

jordbruk i Sibirien är förknippat med högre risker.

Av Bolagets totala innehav av mark under kontroll 

 respektive ägd mark svarade Kurganregionen för 8 res-

pektive 14 procent. Marken är huvudsakligen belägen i 

Chastoosersky, Petukhovsky och Makushinsky regionerna. 

Per 30 september 2009 hade Bolaget 13 anställda i 

Kurgan.

Kurgan, Ryssland

FAKTA KURGAN 

yta: 71 500 km2 (0,42% av tot. Ryssland)
Jordbruksmark: 23 651 km2

Befolkning:  1,0 miljoner
Befolkningstäthet: 14,0/km2

BNP/capita (2007) USD: 3 352
Tillväxt i BNP/capita 2007: 4,4%
Administrativ huvudstad: Kurgan stad
Lokalt styre: Kurgan Oblast Duma
Guvernör: Oleg Bogomolov
Årlig genomsnittlig nederbörd: 235 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 2,5 °C
 
Källa: Rostat “Russia in Figures”, 2009; Ministry of regional development 
of Russian Federation.

Kurgan
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Kursk, Ryssland

FAKTA KURSK 

yta: 29 800 km2 (0,17% av tot. Ryssland)
Jordbruksmark: 18 968 km2

Befolkning:  1,2 miljoner
Befolkningstäthet: 39,7/km2

BNP/capita (2007) USD: 4 427
Tillväxt i BNP/capita 2007: 9,3%
Administrativ huvudstad: Kursk stad
Lokalt styre: Kursk Oblast Duma
Guvernör: Alexander Mikhailov
Årlig genomsnittlig nederbörd: 615 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 6,3 °C

Källa: Rostat “Russia in Figures”, 2009; Ministry of regional development 
of Russian Federation.

Kursk

jordbrukssektorn i Kursk

Kursk är beläget i centrala svartjordsbältet. Jorden är fram-

förallt podsoljord. Den årliga genomsnittliga temperaturen 

är 6,3 °C och den årliga genomsnittliga nederbörden är 

615 mm. Jordbruksmarken utgör cirka 85 procent av den 

totala landarealen och odlad mark cirka 64 procent av 

landarealen i regionen. Den totala odlade marken uppgår 

till cirka 1 900 000 hektar. 

Kursk är en av de största regionerna vad avser produk-

tion av sockerbetor och under 2008 motsvarade produk-

tionen cirka 9,4 procent av den totala ryska sockerbets-

produktionen. Spannmålsproduktionen är också 

förhållande vis hög och motsvarade 3,1 procent av den 

totala ryska produktionen. Oljeväxter är däremot inte sär-

skilt vanligt i regionen och motsvarar endast cirka 0,5 pro-

cent av den totala ryska produktionen under 2008.

Alpcot Agros närvaro i Kursk

Alpcot Agro etablerade verksamhet och började odla 

mark i regionen under 2008. Bolaget koncentrerar sin 

verksamhet till Khomutovka- och Dmitrievaområdena. 

Expansionen i Kursk bedöms dock kunna komma att ske 

i övriga områden i regionen, såsom Rylsky, Konyshevsky 

och Zheleznogorsky regionerna. Alpcot Agro höstsådde 

cirka 8 300 hektar höstvete i regionen under 2009.

Av Bolagets totala innehav av mark under kontroll res-

pektive ägd mark svarade Kurskregionen för 28 respektive 

29 procent. Per 30 september 2009 hade Bolaget 116 

anställda i regionen.

Bolaget håller för närvarande på att slutföra konsoli-

deringen av ett stort landområde i Kursk. Om konsolide-

ringsprocessen skjuts upp skulle markinnehavet i Kursk 

inte få optimal struktur, och relationerna till lokala politiker 

skulle dessutom försämras. Alpcot Agro kommer att utvär-

dera sin långsiktiga närvaro i regionen när konsolide-

ringen har avslutats. En långsiktig närvaro i Kursk kommer 

att kräva betydande tilläggsfinansiering, och om Alpcot 

Agro inte kan säkra sådan finansiering till attraktiva villkor 

kommer alternativa möjligheter att utvärderas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

decnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan

Nederbörd Temperatur

Nederbörd mm Temperatur ˚C

–20

–15

–10

–5

0

5

10

15

20

25

30

Genomsnittlig månatlig nederbörd och temperatur

Källa: World Climate 

produktion av  
spannmål, 2008 

produktion av  
oljeväxter, 2008

produktion av  
sockerbetor, 2008

Kursk
3,1%

Övriga regioner
96,9%

Kursk
0,5%

Övriga regioner
99,5%

Kursk
9,4%

Övriga regioner
90,6%

Källa: Sovekon



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL) 63

Verksamhet

Lipetsk, Ryssland

jordbrukssektorn i Lipetsk

Lipetsk har, likt de övriga regionerna, goda förutsättningar 

för att bedriva jordbruk. Den årliga genomsnittliga tempe-

raturen är 5,0 °C och den årliga genomsnittliga nederbör-

den är 500 mm. I regionen utgör svartjord cirka 85 procent 

av den totala ytan och den totala jordbruksmarken uppgår 

till cirka 1 554 400 hektar.

Under 2008 svarade Lipetsk för 2,7 respektive 1,5 pro-

cent av den totala produktionen av spannmål och oljeväx-

ter i Ryssland. Samma år svarade Lipetsk för 6,5 procent av 

den totala ryska produktionen av sockbetor.

Alpcot Agros närvaro i Lipetsk

Bolaget började förvärva mark i Lipetskregionen i slutet av 

2007, och den operativa verksamheten etablerades under 

2008. Alpcot Agro höstsådde cirka 8 600 hektar höstvete i 

regionen under 2009. Av Bolagets totala innehav av mark 

under kontroll respektive ägd mark svarar Lipetskregionen 

för 9 respektive 12 procent. Per 30 september 2009 hade 

Bolaget 110 anställda i regionen.

Alpcot Agro ser etableringen i Lipetsk som en strate-

giskt viktig del i utvecklingen för att Bolagets innehav av 

mark ska få en optimal geografisk utbredning. De förvär-

vade områdena är belägna i de centrala delarna av regio-

nen som gränsar till Tambov. De grödor som Bolaget 

främst avser att odla i regionen är vete, korn och olje-

växter.

FAKTA LIpETSK 

yta: 24 100 km2 (0,14% av tot. Ryssland)
Jordbruksmark: 15 544 km2

Befolkning:  1,2 miljoner
Befolkningstäthet: 50,4/km2

BNP/capita (2007) USD: 7 135
Tillväxt i BNP/capita 2007: 8,0%
Administrativ huvudstad: Lipetsk stad
Lokalt styre: Lipetsk Oblast Duma
Guvernör: Oleg Korolev
Årlig genomsnittlig nederbörd: 500 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 5,0 °C

 
Källa: Rostat “Russia in Figures”, 2009; Ministry of regional development 
of Russian Federation.
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Verksamhet

jordbrukssektorn i Tambov

Förhållandena i Tambov är mycket goda för att bedriva 

jordbruk, speciellt i de södra delarna av regionen. De 

södra delarna består till stor del av svartjord och klimatför-

hållandena är mycket goda med en årlig genomsnittlig 

temperatur om 7,6 °C och en årlig genomsnittlig neder-

börd om 536 mm. 

Under 2008 svarade Tambov för 2,7 respektive 3,5 pro-

cent av den totala produktionen av spannmål och oljeväx-

ter i Ryssland. Samma år svarade Tambov för 9,5 procent 

av den totala ryska produktionen av sockerbetor.

Alpcot Agros närvaro i Tambov

Bolaget började förvärva mark i Tambovregionen under 

2007, och den operativa verksamheten etablerades i bör-

jan av 2008. Alpcot Agro höstsådde cirka 5 000 hektar 

höstvete i regionen under 2009. Av Bolagets totala inne-

hav av mark under kontroll respektive ägd mark svarar 

Tambovregionen för 9 respektive 9 procent. Per 30 sep-

tember 2009 hade Bolaget 96 anställda i regionen. 

Alpcot Agro har etablerat sig i regionens södra delar, 

vilket är den del av regionen där svartjorden håller högst 

kvalitet. Bolagets fält i Tambov ligger endast 35 kilometer 

ifrån verksamheten i Voronezh, vilket tillåter att maskin-

parken kan samordnas på ett effektivt sätt. 

Flera stora järnvägslinjer och motorvägar passerar 

genom Tambov, vilket binder samman regionen med de 

centrala, södra och västra delarna av Ryssland.

Tambov, Ryssland

FAKTA TAMBOV 

yta: 34 300 km2 (0,20% av tot. Ryssland)
Jordbruksmark: 28 826 km2

Befolkning:  1,2 miljoner
Befolkningstäthet: 34,3/km2

BNP/capita (2007) USD: 3 784
Tillväxt i BNP/capita 2007: 10,5%
Administrativ huvudstad: Tambov stad
Lokalt styre: Tambov Oblast Duma
Guvernör: Oleg Betin
Årlig genomsnittlig nederbörd: 536 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 7,6 °C

Källa: Rostat “Russia in Figures”, 2009; Ministry of regional development 
of Russian Federation.
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Verksamhet

Volgograd, Ryssland

jordbrukssektorn i Volgograd

Jorden i Volgograd består till stor del av svartjord som är 

av liknade karaktär som den i de övriga regionerna. Den 

årliga genomsnittliga temperaturen är 7,6 °C och den 

årliga genomsnittliga nederbörden är 372 mm. Torkan 

under somrarna 2007 och 2009 har lett till sämre avkast-

ning i regionen jämfört med det centrala federala 

distriktet.

Volgograd är en betydelsefull jordbruksregion, i synner-

het för produktionen av spannmål och oljeväxter. Under 

2008 svarade regionen för 4,8 respektive 8,7 procent av 

den totala produktionen av spannmål och oljeväxter i 

Ryssland. Produktion av sockerbetor är däremot ovanlig 

i Volgograd.

Alpcot Agros närvaro i Volgograd

Volgograd var den första regionen i vilken Alpcot Agro 

etablerade operativ verksamhet. I Volgograd finns poten-

tial att förvärva stora, sammanhängande landområden till 

lägre priser än i andra regioner i det centrala federala 

distriktet. Alpcot Agro höstsådde cirka 6 000 hektar höst-

vete i regionen under 2009. Av Bolagets totala innehav av 

mark under kontroll respektive ägd mark svarar Volgograd-

regionen för 11 respektive 3 procent. Per 30 september 

2009 hade Bolaget 118 anställda i regionen. 

Bolaget har etablerat verksamhet i de norra delarna av 

regionen runt staden Zhirnovsk som är en oljestad med 

cirka 18 000 invånare.

Volgograd har ett något torrare klimat än de övriga 

regionerna där Bolaget bedriver verksamhet. Detta gör 

att växtföljden ser annorlunda ut och Bolaget avser att 

fokusera på oljeväxter och en relativ lägre produktion av 

vete och korn.

Landskapets utformning tillåter att Bolaget brukar mar-

ken med färre antal och andra slags maskiner jämfört med 

de andra regionerna. Investeringsbehovet är således 

lägre, vilket kompenserar för lägre produktivitetsnivåer.

FAKTA VOLGOGRAD

yta: 113 900 km2 (0,67% av tot. Ryssland)
Jordbruksmark: 80 062 km2

Befolkning:  2,7 miljoner
Befolkningstäthet: 23,3/km2

BNP/capita (2007) USD: 4 992
Tillväxt i BNP/capita 2007: 7,0%
Administrativ huvudstad: Volgograd stad
Lokalt styre: Volgograd Oblast Duma
Guvernör: Nikolai Maksiuta
Årlig genomsnittlig nederbörd: 372 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 7,6 °C

Källa: Rostat “Russia in Figures”, 2009; Ministry of regional development 
of Russian Federation.
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Verksamhet

jordbrukssektorn i Voronezh

Voronezh är en del av det centrala svartjordsbältet och  

jorden i regionen kan bäst beskrivas som typisk svartjord 

med ett tjockt lager om 60–100 centimeter och en mull-

halt om 6–8 procent. Den totala jordbruksarealen uppgår 

till cirka 3 087 000 hektar.

Voronezh är en viktig jordbruksregion, speciellt för pro-

duktion av solrosor men även sockerbetor. Voronezh sva-

rade för 8,4 respektive 12,1 procent av den totala ryska 

produktionen av oljeväxter och sockerbetor under 2008. 

Samma år svarade Voronezh även för 4,2 procent av den 

totala ryska produktionen av spannmål.

Alpcot Agros närvaro i Voronezh

Voronezh var, efter Volgograd, den andra regionen som 

Bolaget etablerade operativ verksamhet i. Voronezh är 

det geografiska navet för verksamheten och Bolagets vik-

tigaste fokusområde i Ryssland. Bolaget avyttrade en gård 

i Voronezh under första halvåret 2009, varför den sådda 

arealen och skördearealen för olika grödor skiljer sig åt 

under 2009. Alpcot Agro höstsådde cirka 16 100 hektar 

höstvete i regionen under 2009. Av Bolagets totala inne-

hav av mark under kontroll respektive ägd mark svarar 

Voronezh för 36 respektive 33 procent. Per 30 september 

2009 hade Bolaget 579 anställda i regionen varav 69 arbe-

tar inom administrationen i produktionscentret i  staden 

Voronezh. 

Kontoret är strategiskt beläget i förhållande till övriga 

regioner och personalen har nära till Bolagets samtliga 

gårdar i Ryssland. Bolagets jordbruksmark ligger huvud-

sakligen i de norra delarna av regionen utmed gränsen till 

Volgograd, Lipetsk och Tambov.

Staden Voronezh har en befolkning på över en miljon 

människor vilket gör det lätt att rekrytera personal samt 

att få avsättning för Bolagets produkter lokalt.

Voronezh, Ryssland

FAKTA VORONEzH

yta: 52 400 km2 (0,31% av tot. Ryssland)
Jordbruksmark: 30 870 km2

Befolkning:  2,4 miljoner
Befolkningstäthet: 45,4/km2

BNP/capita (2007) USD: 3 908
Tillväxt i BNP/capita 2007: 12,9%
Administrativ huvudstad: Voronezh stad
Lokalt styre: Voronezh Oblast Duma
Guvernör: Alexey Gordeev
Årlig genomsnittlig nederbörd: 525 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 5,7 °C

Källa: Rostat “Russia in Figures”, 2009; Ministry of regional development 
of Russian Federation.
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Verksamhet

Ivano-Frankivsk, Ukraina

FAKTA IVANO-FRANKIVSK

yta: 13 900 km2 (2,3% av tot. Ukraina)
Jordbruksmark: 3 724 km2

Befolkning:  1,4 miljoner
Befolkningstäthet: 101/km2

BNP/capita (2008) USD: 2 274
Tillväxt i BNP/capita 2008: 11,9%
Administrativ huvudstad: Ivano-Frankivsk
Lokalt styre: Oblast kommun
Guvernör: Mykola Paliychuk
Årlig genomsnittlig nederbörd: 1 100 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 7,2 °C

 
Källa: Ministry of Agricultural Politics of Ukraine and the State Statistics 
Committee of Ukraine.

jordbrukssektorn i Ivano-Frankivsk

Regionen Ivano-Frankivsk ligger i västra Ukraina nära 

Polen, Slovakien, Ungern och Rumänien. Regionen kan 

delas upp i tre områden: berg, högland och slätter. Cirka 

en tredjedel av regionen utgörs av skog. Svartjorden kan 

gå så djupt som 83 cm. Jordbruksmarken i regionen 

omfattar cirka 47 procent av den totala ytan och odlad 

mark uppgår till cirka 27 procent. Klimatet är lämpligt för 

jordbruk.

Under 2008 utgjorde Ivano-Frankivsks andel av produk-

tionen av spannmål, oljeväxter och sockerbetor 0,7, 0,2 

respektive 0,4 procent av den totala ukrainska produk-

tionen. 

Alpcot Agros närvaro i Ivano-Frankivsk

Alpcot Agro började teckna arrendeavtal för jordbruks-

mark i Ivano-Frankivskregionen under sommaren 2008 och 

den operativa verksamheten i regionen etalblerades 

under hösten 2008.

Under jordbruksåret 2008/2009 sådde Bolaget höst- 

och vårgrödor på cirka 1 200 hektar.

Av Bolagets totala innehav av mark under kontroll i 

Ukraina svarar Ivano-Frankivsk för 17 procent. Per 30 sep-

tember 2009 hade Bolaget 17 anställda i regionen.
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Verksamhet

Lviv, Ukraina

FAKTA LVIV 

yta: 21 833 km2 (3,6% av tot. Ukraina)
Jordbruksmark: 7 972 km2

Befolkning:  2,6 miljoner
Befolkningstäthet: 119/km2

BNP/capita (2008) USD: 2 537
Tillväxt i BNP/capita 2008: 7,3%
Administrativ huvudstad: Lviv stad
Lokalt styre: Oblast kommun
Guvernör: Mykola Kmit
Årlig genomsnittlig nederbörd: 730 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 7,3 °C

 
Källa: Ministry of Agricultural Politics of Ukraine and the State Statistics 
Committee of Ukraine.

jordbrukssektorn i Lviv

Lvivregionen är belägen i västra Ukraina utmed gränsen 

till Polen. Djupet på svartjorden varierar vanligtvis mellan 

74 och 84 cm. Jordbruksmarken i regionen omfattar cirka 

59 procent av den totala ytan och odlad mark uppgår till 

cirka 36 procent.

Klimatet är tämligen svalt och fuktigt. Långa torrperio-

der är sällsynta, medan kraftiga regn kan orsaka översväm-

ningar i floddalarna. Klimatet är gynnsamt för odling av 

sockerbetor, höstvete, lin, råg, kål, äpplen samt för 

mjölkproduktion. 

Under 2008 utgjorde Lvivs andel av produktionen av 

spannmål, oljeväxter och sockerbetor 1,6, 0,6 respektive 

4,2 procent av den totala ukrainska produktionen.

Alpcot Agros närvaro i Lviv

Alpcot Agro började teckna arrendeavtal för jordbruks-

mark i Lvivregionen under sommaren 2008 och den opera-

tiva verksamheten etablerades under hösten 2008.

Under jordbruksåret 2008/2009 sådde Bolaget höst- 

och vårgrödor på cirka 1 200 hektar.

Av Bolagets totala innehav av mark under kontroll i 

Ukraina svarar Lviv för 51 procent. Per 30 september 2009 

hade Bolaget 21 anställda i regionen.

Lviv

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

decnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan

Nederbörd Temperatur

Nederbörd mm Temperatur ˚C

–20

–15

–10

–5

0

5

10

15

20

25

30

Genomsnittlig månatlig nederbörd och temperatur

Källa: Climate-Charts.com

produktion av  
oljeväxter, 2008

Lviv
0,6%

Övriga regioner
99,4%

produktion av  
sockerbetor, 2008

Lviv
4,2%

Övriga regioner
95,8%

produktion av  
spannmål, 2008 

Lviv
1,6%

Övriga regioner
98,4%

Källa: State Statistics Committee of Ukraine

© Nordsteds Kartor, +46-8-687 98 00, Bromma
www.norstedts.se



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL) 69

Verksamhet

Poltava, Ukraina

FAKTA pOLTAVA

yta: 28 748 km2 (4,7% av tot. Ukraina)
Jordbruksmark: 17 695 km2

Befolkning:  1,5 miljoner
Befolkningstäthet: 54/km2

BNP/capita (2008) USD: 2 814
Tillväxt i BNP/capita 2008: 6,2%
Administrativ huvudstad: Poltava stad
Lokalt styre: Oblast kommun
Guvernör: Valeriy Asadchev
Årlig genomsnittlig nederbörd: 545 mm
Årlig genomsnittlig temperatur: 7,6 °C

 
Källa: Ministry of Agricultural Politics of Ukraine and the State Statistics 
Committee of Ukraine.

jordbrukssektor i poltava

Poltavaregionen är belägen i centrala Ukraina. Staden 

Poltava ligger på gränsen mellan regionerna Kiev, 

Tjernihiv och Dnipropetrovsk. Svartjorden kan gå så djupt 

som 85 cm. Jordbruket i regionen är speciellt inriktat på 

produktion av potatis, sockerbetor och spannmål. Jord-

bruksmarken i regionen omfattar cirka 77,8 procent av den 

totala ytan och odlad mark uppgår till cirka 61,5 procent.

 I Poltava råder i allmänhet tempererat kontinental-

klimat med kalla vintrar och varma somrar. Årsmedel tem-

peraturen är 7,6 °C med lägst temperaturer i januari och 

högst i juli. 

Under 2008 utgjorde Poltavas andel av jordbrukspro-

duktionen av spannmål, oljeväxter och sockerbetor 8,5, 

6,6 respektive 19,7 procent av den totala ukrainska 

produktionen. 

Alpcot Agros närvaro i poltava

Alpcot Agro började teckna arrendeavtal för jordbruks-

mark i Poltavaregionen under sommaren 2008 och den 

operativa verksamheten etablerades under hösten 2008.

Under jordbruksåret 2008/2009 sådde Bolaget höst- 

och vårgrödor på cirka 1 900 hektar.

Av Bolagets totala innehav av mark under kontroll i 

Ukraina svarar Poltava för 14 procent. Per 30 september 

2009 hade Bolaget 5 anställda i regionen.
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Verksamhet

Volyn, Ukraina

FAKTA VOLyN 

yta: 20 144 km2 (3,3% av tot. Ukraina)
Jordbruksmark: 6 650 km2

Befolkning:  1,0 miljoner
Befolkningstäthet: 51/km2

BNP/capita (2008) USD 2 162
Tillväxt i BNP/capita 2008 9,9%
Administrativ huvudstad: Lutsk
Lokalt styre: Oblast kommun
Guvernör: Mykola Romaniuk
Årlig genomsnittlig nederbörd 550–600 mm
Årlig genomsnittlig temperatur 6,5 °C

  
Källa: Ministry of Agricultural Politics of Ukraine and the State Statistics 
Committee of Ukraine.

jordbrukssektorn i Volyn

Volynregionen är belägen i nordvästra delen av Ukraina 

och gränsar till Polen och Vitryssland. Regionens mark 

består av torv och podsoljord, torv samt torv- och moss-

mark. I norra delen finns svartjord och i söder finns mörk-

grå jord. Svartjorden bildades under klimatförhållanden 

som är mycket mildare och fuktigare än på stäpperna i 

Eurasien. På grund av sin fysiska, kemiska, agrokemiska 

och mineralogiska sammansättning anses Volyns svartjord 

vara en av de bästa i regionen. Jordbruksmarken i regio-

nen omfattar cirka 53,9 procent av den totala ytan och 

odlad mark uppgår till cirka 33,5 procent.

Regionen anses ha tempererat kontinentalklimat med 

milda vintrar och varma, fuktiga somrar. Regionen ligger i 

zonen med fuktigt, tempererat till varmt jordbruksklimat. 

Volyns andel av produktionen av spannmål, oljeväxter och 

sockerbetor utgör 1,3, 0,3 respektive 3,1 procent av den 

totala ukrainska produktionen.

Alpcot Agros närvaro i Volyn

Alpcot Agro började teckna arrendeavtal för jordbruks-

mark i Volynregionen under sommaren 2008 och den ope-

rativa verksamheten etablerades under hösten 2008.

Under jordbruksåret 2008/2009 sådde Bolaget höst- 

och vårgrödor på cirka 1 800 hektar.

Av Bolagets totala innehav av mark under kontroll i 

Ukraina svarar Volyn för 18 procent. Per 30 september 

2009 hade Bolaget 16 anställda i regionen.
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Legal och operationell struktur

Alpcot Agro AB är moderbolag inom Koncernen. 
Bolaget har registrerat ”Agrokultura” som bifirma. 
Agrokultura används som lokal firma för Bolagets verk-
samhet i Ryssland och Ukraina. Alpcot Agro är den 
enda aktieägaren i ARLF Agrokultura och Larontas 
Limited (”Larontas”) vilka är registrerade på Cypern 
samt i Rusar som är registrerat i Luxemburg.

Rusar är finansbolag för de ryska bolagen inom 
Koncernen, och lånar upp kapital från moderbolaget 
som därefter lånas ut till de lokala ryska bolagen inom 
Koncernen.

Bolaget har, enligt Managementavtalet, tillgång till 
ACM2) som investeringsrådgivare. För ytterligare infor-
mation angående ACM som investeringsrådgivare, se 
nedan under avsnittet Operationell struktur – Investe
ringsrådgivaren och för ytterligare information angå-
ende Managementavtalet, se avsnittet Legala frågor 

och kompletternade information – Väsentliga avtal. 
ACM innehar 0,5 procent av ägandet i Alpcot Agro. 
ACM är ett helägt dotterbolag till Mustique Capital 
Holding S.A., vilket i sin tur ägs av Björn Lindström 
(40,1 procent) och Katre Saard (40,1 procent) samt en 
institutionell finansiell investerare (19,8 procent).

RySK LEGAL STRUKTUR
För sina ryska verksamheter har Bolaget använt två 
huvudtyper av legala enheter som etablerats enligt 
rysk rätt, nämligen en typ av aktiebolag (Limited 
Liability Company) (OOO) och så kallad Closed Joint 
Stock Companies (ZAO). OOO ägs genom ägarande-
lar och en andelsägare är ansvarig endast för det till-
skjutna beloppet. OOO är särskilt väl lämpade som 
helägda dotterbolag och anses i allmänhet som den 
mest  flexibla ryska legala enheten med hänsyn till 

Rusar Agro SA

ZAO Agrokultura ZAO Yenisey TOV Agrokultura Management

Voronezh
100%

100%

100%

100%

100%

100%

96,2%

100%

100%

100%

ARLF Agrokultura Limited

Volgograd

50%

50%

Tambov
100%

100%

100%

100%100%

100%

99,5%

100%

99,9%

100%

100%

100%

100%

40%

0,1%

0,5%

60–60% 100%

40%

100%

= Pågående

Lipetsk
100% 100% 100%

50,1%

100%

100%

50%

Kursk Kurgan

Gård 2
OOO Agrofirma 
Pervomayskaya

Gård 1
OOO Agrokultura

Ertil

Gård 3
OOO Agrokultura

Talovaya

Gård 4
OOO Aleksand-

rovskoye (kan komma 
att likvideras)

OOO UK 
Agrokultura

Gård 10
OOO Agrokhim

Gård 8
OOO Agrokultura 

Kamenka

Gård 5
OOO Bitug plus
(kan komma att 

likvideras)

Gård 16
OOO Dina

Gård 21
OOO Rodina
(Lev Tolstoy)

Gård 22
OOO Kolos

100%

100%

Gård 24
OOO Agrokultura LT

Gård 25
OOO Fermerskiy 

Capital

Gård 23
OOO Kolybelskoye

Gård 19
OOO Agrodon-L

(process för likvidation 
av gården inledd)

Gård 18
OOO Tambov Agro

Gård 6
OOO Donskoye

(Ramon)

Gård 9
OOO Rodina

(Kamenka)

Gård 11
OOO Berezovskoye

Gård 12
OOO Agrokultura 

Boskap

100% Gård 13
OOO Agrokultura

Vorobievskoye

Gård 14
OOO Borelskiy

Melzavod

Gård 15
OOO Sinegorie-

Invest

Gård 17
OOO Agrokultura

Mordovo

Gård 20
OOO Niva-Centre
Chernozemie (kan 

komma att likvideras)

Västra 
Ukraina

100%

100%

100%

100%

100%

Gård 3
TOV Agrokultura 
Ivano-Frankivsk 

(Ivano-Frankivskregionen)

Gård 4
TOV Agrokultura Volyn

(Volynregionen)

100%

100%

Gård 6
OOO Agrokultura 

Polissya (Volynregionen)

Gård 7
OOO Agrokultura

Ternopil
(Ternopilregionen)

Gård 5
TOV Agrokultura Volyni

(Volyniregionen)

Gård 1
TOV Agrokultura 
Zakhid (Lviv City)

Centrala 
Ukraina

Gård 8
TOV Agrokultura 

Poltava (Poltavaregionen)

Gård 2
TOV Agrokultura

Mostyska (Lvivregionen)

Gård 26
OOO Agrokultura

Kursk

Gård 29
OOO Chastoozerie-

Agro

Gård 27
OOO Agrokultura

Dmitrievskoye

Gård 28
OOO Agrokultura

Homutovskoye

Gård 7
OOO Donskoye
(Ostrogozhsk)

Alpcot Agro AB

Aktieägare

Larontas Limited

Alpcot Capital Management Limited
(Investeringsrådgivaren)

Mustique Capital Holding S.A.1)

Managementavtal

LEGAL STRUKTUR

Notera: Pågående innebär att transaktionen inte är registrerad hos skattemyndigheten.

1) Mustique Capital Holding S.A. ägs av Björn Lindström (40,1 procent) och Katre Saard (40,1 procent) och en institutionell finansiell investerare (19,8 procent).
2)  Investeringsrådgivaren är ett aktiebolag bildat enligt engelsk rätt i december 2005 med registrerat säte i London. Investeringsrådgivaren är auktoriserad av 

Financial Services Authority i Storbritannien. 
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bland annat möjlighet till kapitaltillskott och hur för-
valtningen är organiserad. ZAO ägs genom innehav av 
aktier och en aktieägares ansvar är begränsat till aktier-
nas värde. ZAO är, under rysk rätt, generellt sett mer 
reglerade än OOO. Både OOO och ZAO har ett 
minsta andels-/aktiekapital om RUB 10 000 (cirka USD 
3321)). Bolags styrningen i ZAO och OOO är snarlik och 
anger att bolagsstämmor för andels-/aktieägarna ska 
hållas samt att det ska finnas en styrelse och en verk-
ställande direktör för bolaget.

ARLF Agrokultura äger 40 procent av aktierna i de 
två ryska bolagen Agrokultura och yenisey. Agrokultura 
och yenisey har ett korsvist ägande om 60 procent i var-
andra. Som ett resultat av denna struktur har varken 
Agrokultura eller yenisey en utländsk juridisk person 
som majoritetsägare. Denna legala struktur möjliggör 
för Bolaget att förvärva jordbruksmark i Ryssland, vilket 
inte kan förvärvas av icke-ryska enheter eller av ryska 
enheter med icke-ryska majoritetsägare. yenisey är det 
ryska holdingbolaget för samtliga ryska dotterbolag. 
Det ryska förvaltningsbolaget (OOO UK Agrokultura i 
figuren) är centrum för alla administrativa och övriga 
centraliserade funktioner i Ryssland. Samtliga av 
yeniseys dotterbolag är aktiebolag (OOO) förvärvade 
eller bildade under eller efter 2007 förutom Agrokultura 
som bildades som ett ZAO. yenisey är, enligt det ryska 
handelsregistret, den enda andelsägaren i 25 ryska 
dotter bolag. Dessutom äger yenisey 50 procent eller 
majoriteten av ytterligare sex ryska bolag, vilka är Gård 
7, 20, 23, 27, 28 och Agrokultura vilket har ett korsvist 
ägande om 40 procent i yenisey. 

Bolagets nuvarande legala struktur är ett resultat av 
en expansionsplan som följts sedan början av 2007 och 
Bolaget kommer i sinom tid att omorganisera sina 
dotter bolag i respektive region för att åstadkomma en 
mer strömlinjeformad organisation och legal struktur. 
I enlighet därmed, och för att begränsa exponeringen 
från tidigare verksamheter är ett dotterbolag för närva-
rande föremål för en likvidationsprocess och ytterligare 
likvidationsprocesser kommer att inledas under nästa 
år.

Som beskrivits ovan är vissa av Koncernens dotter-
bolag inte helägda.

Gård 7 i figuren ägs av yenisey till 96,2 procent och  ■

två fysiska personer som är arvtagare till före detta 
kolkhozarbetare äger 1,9 procent vardera. Bolaget 
kommer att förvärva deras aktier efter det att 
arvtagarna har erhållit äganderätt till aktierna. 
Minoritetsägarna är inte närstående till Bolaget.
Gård 2 ■ 0 i figuren ägs av yenisey till 50,1 procent 
och det resterande innehavet i gård 20 ägs av en 
fysisk person, yuri Kobyakov. Minoritetsägaren är 
inte närstående till Bolaget.
Gård 2 ■ 3 i figuren ägs av yenisey till 50 procent och 
det resterande innehavet i gård 23 ägs av OOO 
Metra som är ett privat bolag som ägs av herr 
Omarov. Minoritetsägaren är inte närstående till 
Bolaget.
Gård 2 ■ 7 och 28 i figuren ägs av Agrokultura Kursk 
och OOO Arkada Kursk, som är ett dotterbolag till 
OOO Arkada (en agent som Bolaget har anlitat i 
processen med att förvärva jordbruksmark), till 
50 procent vardera. Gård 27 och 28 bedriver för 
närvarande ingen verksamhet.

Aktieägandet i, och styrningen av, dotterbolagen ovan 
regleras ej av aktieägaravtal.

UKRAINSK LEGAL STRUKTUR
För sin ukrainska verksamhet har Bolaget använt en typ 
av aktiebolag, Limited Liability Company (TOV), en 
legal enhet bildad enligt ukrainsk rätt, vilket är den typ 
av legal enhet som används mest frekvent i de flesta 
verksamheter i Ukraina. Äganderätt i TOV regleras 
genom ägarandelar och en andelsägare är ansvarig 
endast för det tillskjutna beloppet. TOV lämpar sig väl 
både som holdingbolag och som helägda dotterbo-
lag. TOV har ett minsta andels-/aktiekapital om ett 
belopp som motsvarar 100 minimilöner, såsom dessa 
bestäms av regeringen, vilket för närvarande motsva-
rar UAH 63 000 (USD 7 6002)). Bolagsstyrningen i ett 
TOV inbegriper bolagsstämmor för andels-/aktie-
ägare, ett revisionsutskott och en direktör för bolaget.

Agrokultura Management är holdingbolaget i 
Ukraina3). Larontas och ARLF Agrokultura äger 99,9 pro-
cent respektive 0,1 procent i Agrokultura Management. 
Denna struktur valdes som en följd av ukrainska regle-
ringar som kräver minst två utländska aktieägare i en 
ukrainsk legal enhet.

1) Per den 30 september 2009 var växelkursen för RUB/USD 0,03319.
2)  Per den 30 september 2009 var UAH/USD-kursen 0,1213.
3)  Det ukrainska dotterbolaget TOV Agrokultura Management är den ende aktieägaren i samtliga de ukrainska dotterbolagen, vilket formellt sett utgör en över-

trädelse av den ukrainska lagstiftningen.
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OpERATIONELL STRUKTUR

Alpcot Capital 
Management
(Investerings-
rådgivaren)

Ledningsgrupp

Landsförvärvs-
chef VD Ryssland

COO

MekanikerAgronom

Lokal 
administration

Lokal redovisning

Maskin-
ansvarig

Personalchef

Personal
Inköp

Försäljning

Personal
Redovisningscenter
IFRS-rapportering
Internredovisning

Commercial
Director

Säkerhetschef

Chefsjurist

GårdGårdGård

Chef över Investor Relations/
Compliance Officer Finansdirektör

Team 2Team 1 Team NTeam 3

GårdGård

ALPCOT AGRO

MANAGEMENTBOLAGET 
I RYSSLAND

LOKAL
STRUKTUR

Djurhållningschef Chefsagronom

Lokal Gårdschef

VD Vice VD

Styrelse

Operationell struktur, Ryssland

Bolagets strategi i Ukraina är att själv grunda de hel-
ägda dotterbolagen. På detta sätt får varje dotterbolag 
en legal organisation och struktur som är så optimal 
som möjligt.

Agrokultura Management är den enda ägaren i åtta 
regionala dotterbolag, varav ett (gård 8 i figuren) ligger 

i centrala Ukraina och övriga sju (gård 1–7 i figuren) i 
västra Ukraina. Den legala strukturen i Ukraina kommer 
att följa den geografiska expansionen. Målet är att ha 
ett verksamt bolag i varje region som Bolaget bedriver 
verksamhet i.
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Alpcot Agro
Styrelsen är ansvarig för Bolagets organisation och 
ledningen av Bolagets verksamhet i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). 
Styrelsen har huvudansvaret för Bolagets långsiktiga 
strategi och ärenden som, med hänsyn till omfatt-
ningen och arten av Bolagets verksamhet, är av extra-
ordinär ekonomisk, juridisk, eller annars av stor bety-
delse. Styrelsen är ansvarig för Bolagets avtals för- 
 pliktelser gentemot ACM samt för att tillvarata 
Bolagets intressen och hantera potentiella intresse-
konflikter. Styrelsens ordförande är normalt den första 
kontakten Bolagets anställda har när de kontaktar 
styrelsen. 

Bolagets verkställande direktör ska hantera den 
löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter i 
enlighet med interna riktlinjer och policys samt i enlig-
het med den instruktion för den verkställande direktö-
ren som antagits av styrelsen. Vissa beslut som inte 
avser den löpande förvaltningen av Bolagets angelä-
genheter, såsom köp och försäljning av fastigheter, 
dotterbolag och verksamheter, öka Bolagets krediter 
med mer än 20 miljoner kronor samt vissa extraordi-
nära ärenden kräver tillstånd eller godkännande av sty-
relsen. Den verkställande direktören ska övervaka 
efterlevnaden av de mål, policys och strategiska planer 
för Bolaget som antagits av styrelsen och tillse att 
sådana mål, policys och planer lämnas till styrelsen för 
uppdatering eller revidering vid behov. 

De ledande befattningshavarna utgörs för närva-
rande av den verkställande direktören, den vice verk-
ställande direktören, finansdirektör, Head of Investor 
Relations samt Compliance Officer. De ledande befatt-
ningshavarna stöds av Investeringsrådgivaren, chefs-
agronomen samt chefen för djurhållningen, varav de 
två sistnämnda arbetar på konsultbasis. 

Ryssland 
Ett förvaltningsbolag i Ryssland hanterar den lokala 
förvaltningen och de lokala gårdarna, som utgör pro-
duktionsenheterna. Förvaltningsbolaget leds av den 
verkställande direktören för det ryska förvaltningsbola-
get. Personaldirektören, säkerhetschefen, affärschefen 
och COO:n rapporterar till den verkställande direktö-
ren för förvaltningsbolaget i Ryssland. COO:n har 
huvudansvaret för verksamheten på gårdarna. På den 
lokala nivån drivs verksamheten av cheferna på respek-
tive lokal gård.

Ukraina 
Bolaget har en liten och effektiv organisation i Ukraina 
omfattande fyra regioner. Den lokala ukrainska organi-
sationen kräver ännu inte så specialiserade funktioner 
som den lokala ryska organisationen med anledning av 
de begränsade investeringarna i Ukraina. Alpcot Agro 
kommer att ha en liknande lokal operativ struktur i 
Ukraina när storleken på verksamheten så kräver. 

För närvarande är verksamheten uppdelad mellan 
de två regionala kontoren i Kiev och Lviv. Bolagsled-
ningen består av en tillförordnad lokal verkställande 
direktör, COO, säkerhetschef, bolagsjurist, finansdirek-
tör, landförvärvschef och personalchef. Investerings-
råd givaren har det övergripande ansvaret för verksam-
heten och expansionen i Ukraina och rapporterar både 
till den verkställande direktören samt Bolagets 
styrelse. 

Anställda 
Per 30 september 2009 hade Alpcot Agro totalt 1 051 
heltidsanställda i Ryssland (inklusive säsongs- och 
deltids anställda) av vilka 26 var agronomer, 180 var 
maskin förare, 577 var lastbilsförare, mekaniker och 
övrig support personal samt 268 var administrativ och 
service personal inom ekonomi-, finans-, personal- och 
inköps funk tioner. Per 30 september hade Alpcot Agro 
64 heltidsanställda i Ukraina.

Investeringsrådgivaren
För att erhålla rådgivning i samband med genomför-
andet av verksamhetsstrategin, har Alpcot Agro ingått 
ett Managementavtal med ACM. Managementavtalet 
reglerar Investerings rådgivarens roll och skyldigheter 
samt även den ersättning som Investeringsrådgivaren 
ska erhålla (se avsnitt Legala frågor och komplette
rande information – Väsentliga avtal). 

ACM är ett fondförvaltningsbolag med fokus på 
Östeuropa. Förutom Managementavtalet med Alpcot 
Agro hanterar ACM ytterligare ett konto där ACM på 
diskretionär basis investerar i publika tillgångar och 
skulder från emittenter inom Central och Östeuropa 
(CEE) och OSS. Därutöver ger ACM finansiell rådgiv-
ning till ett begränsat antal bolag. Vidare planerar 
ACM att i framtiden lansera aktiefonder och investera i 
CEE och OSS under varumärket Alpcot Active. ACM 
har sju anställda i Ryssland, Ukraina och Storbritannien 
och kontrakterar underentreprenörer på exklusiv basis 
i Ryssland.
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ACM stöder Alpcot Agros ledning i allmänhet. 
ACMs huvuduppgifter omfattar granskning av investe-
ringsmöjligheter, rekrytering av nyckelpersoner, sup-
port vid registrering av jordbruksmark i Ryssland och 
Ukraina, implementering av investeringsbeslut samt 
utveckling av finansiella och strategiska planer. 
Företrädare från ACM innehar också tillfälliga befatt-
ningar inom Bolaget tills dess Bolaget eller ACM iden-
tifierat långsiktiga kandidater som ska anställas av 
Bolaget. Exempelvis är Bolagets verkställande direk-
tör, Björn Lindström, investeringsrådgivare. 

Det är antingen styrelsen eller verkställande direktö-
ren i Bolaget som fattar beslut inom ramen för de 
interna riktlinjer och policys och ACM har inget 
bemyndigande att agera på Bolagets vägnar. En före-
trädare för ACM kan endast företräda Bolaget i egen-
skap av en representant för Bolaget. 

ACM kommunicerar dagligen med Bolagets ledning 
samt rapporterar till styrelsen vid styrelsemöten. 

Ledningen av ACMs investeringsteam för Alpcot 
Agro anges nedan. 

Björn Lindström är verkställande direktör för Alpcot 
Agro sedan september 2008 och har ett generellt 
ansvar för den finansiella och operativa planeringen. 

Björn Lindström är baserad i London, men reser i stor 
utsträckning till Ryssland och Ukraina. 

Katre Saard har ett generellt ansvar för den finan-
siella och strategiska planeringen inom Alpcot Agro, 
och har förvaltat Alpcot Agros expansion i Ukraina. 
Katre Saard är baserad i London, men reser i stor 
utsträckning till Ukraina. 

Peter Geijerman har ett generellt ansvar för den 
strategiska och operativa planeringen i Alpcot Agros 
ryska verksamhet samt hanterar även registreringspro-
cesserna av jordbruksmark. Peter Geijerman är base-
rad i Voronezh i Ryssland. 

Alexey Mashchenkov är finansdirektör i Alpcot Agro 
och har det övergripande ansvaret för den finansiella 
planeringen i Alpcot Agros ryska verksamhet. Alexey 
Mashchenkov är baserad i Moskva. 

Hannes Sjöblad är Head of Investor Relations samt 
Compliance Officer i Alpcot Agro och är baserad i 
London. 

För ytterligare information och bakgrund avseende 
ovan nämnda personer se avsnitt Styrelse, ledande 
befattningshavare, revisorer och rådgivare – Inves te
ringsrådgivaren.
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STyRELSEN
Bolagets styrelse består för närvarande av fyra med-
lemmar, inklusive styrelseordföranden, valda för tiden 
intill slutet av årsstämman 2010. I enlighet med bolags-
ordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 
tio ledamöter med högst fem suppleanter. 

joakim Ollén
Födelseår 1952.
Styrelseordförande sedan 
2006.
Utbildning/examen: 
 Joakim Ollén har en juris 
kandidatexamen från 
Lunds universitet. 
Andra uppdrag: Joakim 
Ollén är styrelseordfö-
rande i Rådet för byggkva-
litet BQR AB och Din 

Bostad Sverige AB, styrelseledamot i S-Group Holding 
AB, Kunskapsporten Kristinehamn AB, Kunskaps-
porten Hörby AB, Ringcentralens Fastighets Aktie-
bolag och Harasjömåla Fiskecamp AB, samt verkstäl-
lande direktör och styrelseledamot i Kunskapsporten 
AB, Kunskapsporten Hässleholm AB och Ollén 
Property & Management AB. Joakim Ollén är en större 
aktieägare i Ollén Property & Management AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Joakim 
Ollén har varit verkställande direktör och styrelseleda-
mot i Hässleholm Stadshus AB till 2008, styrelseordfö-
rande i Akademiska Hus Norr AB, Akademiska Hus 
Uppsala AB, Akademiska Hus Väst AB, Akademiska 
Hus Utveckling och Support AB och Svenska Squash-
för bundets Service AB, styrelseledamot i Gävle Hamn 
AB, Gävle Lagerhus Aktiebolag, Sahlgrenska Science 
Park AB, Akademiska Hus Öst AB, Akademiska Hus 
Stockholm AB och Akademiska Hus Syd AB samt verk-
ställande direktör för Akademiska Hus Aktiebolag 
 mellan 2004 och 2006.
Övrigt: Från 1975 till 1983 var Joakim Ollén ledamot i 
Sveriges riksdag. Mellan 1983 och 1994 var Joakim 
Ollén finanskommunalråd i Malmö och mellan 1986 
och 1988 samt mellan 1991 och 1994 landshövding. 
Joakim Ollén har även varit styrelseordförande i 
Svenska kommunförbundet mellan 1992 och 1995 och 
i Swede survey Aktiebolag, styrelseledamot Sydkraft 
Aktie bolag mellan 1992 och 1995 samt generaldirektör 
på Lantmäteriet mellan 1997 och 2003.
Aktieinnehav: 42 150
Konvertibelinnehav: 6 000 (med ett totalt nominellt 
värde av 600 000 kronor)

Sven Dahlin 
Födelseår 1971.
Styrelseledamot sedan 
2006.
Utbildning/examen: Sven 
Dahlin har en magister-
examen i ekonomi från 
Handelshögskolan i 
Stockholm, studerat tek-
nisk fysik vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i 
Stockholm och har en 

 examen från Försvarets tolkskola.
Andra uppdrag: Sven Dahlin är verkställande direktör 
och styrelseledamot i Groc Aktiebolag, Leimdörfer 
Intressenter AB, Leimdörfer Holding AB och 
Leimdörfer Fastighetsmarknad AB, styrelseledamot i 
Leimdörfer Kapitalmarknad AB, Lepano AB, LMS 
Dahlin I AB, LMS Dahlin II AB och Leimdörfer Finland 
Oy. Sven Dahlin är en större aktieägare i Groc Aktie-
bolag, LMS Dahlin I AB, LMS Dahlin II AB, Leimdörfer 
Intressenter AB, inklusive dotterbolag, samt Lepano 
AB. Sven Dahlin är delägare i Leimdörfer sedan 2001.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Sven 
Dahlin har varit styrelseledamot i Glitnir Property 
Holding AS, Calanque AB (med tidigare firma 
Pegettan AB), Pegtvåan AB, Pegtrean AB och 
Leimdörfer Holding AB samt styrelsesuppleant i Svalan 
Konsortier AB.
Övrigt: Före 1999 var Sven Dahlin med och startade ett 
flertal bolag inom internetrelaterad konsult- och 
eventverksamhet. Sven Dahlin är författare till boken 
Nyckeln till företaget på Internet som gavs ut på 
Norstedts förlag 1996.
Aktieinnehav: 45 000
Konvertibelinnehav: 10 000 (med ett totalt nominellt 
värde av 1 miljon kronor)

Styrelse, ledande befattningshavare, 
revisorer och rådgivare
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Catharina Lagerstam
Födelseår 1962.
Styrelseledamot sedan 
2008.
Utbildning/examen: 
 Catharina Lagerstam har 
en doktorsexamen från 
Institutet för finansiell eko-
nomi vid Handelshög-
skolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Catharina 
Lagerstam är styrelseord-

förande i Quaestus Aktiebolag, styrelseledamot i 
ElektronikGruppen BK Aktiebolag, Kommuninvest i 
Sverige AB och styrelsesuppleant i Franska Skolans 
Stiftelse och Fastighetsstiftelsen Franska Skolan. 
Catharina Lager stam är en större aktieägare i 
Quaestus Aktiebolag. Catharina Lagerstam är styrelse-
ledamot i StyrelseAkademin Stockholm sedan 2009.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: 
 Catharina Lagerstam har varit medlem i ledningsgrup-
pen hos Clearstream i Luxemburg samt styrelseleda-
mot i D. Carnegie & Co Aktiebolag och Carnegie 
Investment Bank AB.
Övrigt: Catharina Lagerstam har tidigare bedrivit forsk-
ning inom området finansiella risker. Hon har vidare 
varit aktiv i Bankstödsnämnden som ansvarig för vär-
deringsprocessen genomförd i samband med den 
svenska bankkrisen på 1990-talet. Catharina Lagerstam 
har varit chef för finansiell analys och investor relations 
hos Föreningssparbanken (numera Swedbank) och 
finansdirektör i Hufvud staden AB.
Aktieinnehav: 2 000 (aktieinnehav av bolag kontrollerat 
av henne inkluderat)
Konvertibelinnehav: –

Otto Ramel
Födelseår 1950.
Styrelseledamot sedan 
2008.
Utbildning/examen: Otto 
Ramel har en lantmästar-
examen från Sveriges lant-
bruksuniversitet samt en 
filosofie kandidatexamen 
i företagsekonomi och 
handelsrätt från Lunds 
Universitet. 

Andra uppdrag: Otto Ramel är styrelseordförande i 
Länsförsäkringar Skåne – ömsesidigt sedan 2006 och 
styrelsesuppleant i Arena Övedskloster AB. Otto 
Ramel är en större aktieägare i Arena Övedskloster AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Otto 
Ramel har varit styrelseordförande i AB Svenska 
Lantmännen mellan 2001 och 2004. Han har även varit 
styrelseordförande i Scadinavian Farmers AB (under 
tidigare namn Mälar potatis Aktiebolag), Lantmännen 
Fastigheter AB (under tidigare namn Lantmännen 
Holding AB), Vegolia AB (under tidigare namn Syd-
svenska Lantmän Aktiebolag) och Fastighetsaktie-
bolaget Kungsholms gatan 160 samt styrelseledamot i 
Lantbrukarnas Ekonomi- Aktie bolag, Lantmännen eko-
nomisk förening, Cerealia AB, Lant männen Mills AB 
(under tidigare namn Nord Mills AB), Viking Malt 
Aktiebolag, Lantmännen Agroetanol AB, Lantmännen 
Agroenergi Aktiebolag (under tidigare namn Svensk 
Brikettenergi AB), Skånemejerier ekonomisk förening 
och Sydkräf tan ekonomisk förening. Otto Ramel var 
styrelseledamot i Lantbrukarnas Riksförbund 
2001–2006.
Övrigt: Otto Ramel är föreståndare för Övedsklosters 
gods sedan 25 år och har även varit styrelseordförande 
i Skånska Lantmännen 1994–2001. Han är även reserv-
officer i pansartrupperna.
Aktieinnehav: 3 000 
Konvertibelinnehav: –

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Björn Lindström
Födelseår 1971.
Verkställande direktör 
sedan 2008.
Utbildning/examen: Björn 
Lindström har en magis-
terexamen i ekonomi från 
Handelshögskolan i 
Stockholm. Han har även 
en examen från Försvarets 
tolkskola.
Andra uppdrag: Björn 

Lindström är styrelseledamot i Cameo Sarl och Corso 
Holding S.A. sedan 2004. Han är även styrelseledamot 
i ACM sedan 2005 och styrelseledamot i Mustique 
Capital Holding S.A. och styrelseledamot i Interna-
tional Stock Exchange Saint Petersburg. Björn 
Lindström är större aktieägare i Mustique Capital 
Holding S.A., Petrosibir AB, Cameo Sarl, Corso 
Holding S.A., ACM och Mustique Ltd.
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1)  Lindström och Saard är huvudsakliga ägare i andra bolag vilka i sin tur äger 148 100 aktier och 46 500 konvertibler (nominellt värde 4 650 000 kronor) i 
Alpcot Agro.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Björn 
Lindström har varit styrelseledamot i Gustavia Holding 
AB och Mustique Capital London Partners S.A, verk-
ställande direktör och styrelseledamot i Gustavia 
Capital Management AB samt verkställande direktör 
och styrelsesuppleant i Petrosibir Exploration AB. 
Björn Lindström har varit en större aktieägare i 
Gustavia Holding AB, Shelton Canada Corporation 
och Mustique Capital London Partners S.A.
Övrigt: Björn Lindström var med och grundade East 
Capital Asset Management AB och Gustavia Capital 
Management AB. Han har vidare varit fondförvaltare 
hos fonden Gustavia Balkan från starten i oktober 2003 
till 2005, fondförvaltare hos Rysslands fonden East 
Capital och har innehaft varierande positioner i bolag 
inom den finansiella sektorn vilka står under kontroll av 
svenska Finansinspektionen.
Aktieinnehav: 953 2001) (aktieinnehav av bolag kontrol-
lerade av honom inkluderat)
Konvertibelinnehav: –

Vladimir primak
Födelseår 1977.
Vice verkställande direktör 
sedan oktober 2009 och 
verkställande direktör i 
OOO UK Agrokultura 
sedan december 2009.
Utbildning/examen: 
 Vladimir Primak har en 
MBA från INSEAD och en 
Master in international 
economics från Lvov State 

University.
Andra uppdrag: –
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: –
Övrigt: Vladimir Primak är medlem i Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA). Under de 
senaste fem åren har Vladimir Primak lett flera projekt 
inom M&A, företagsrådgivning och kapitalanskaffning 
vid JP Morgan Investment Banking, där han varit base-
rad både i Moskva och London. Han har tidigare arbe-
tat vid Rothschild och Renaissance Capital i Moskva 
och för Ernst & young i Kiev.
Aktieinnehav: –
Konvertibelinnehav: –

Alexey Mashchenkov
Födelseår 1979.
Finansdirektör sedan 
oktober 2008.
Utbildning/examen: 
 Alexey Mashchenkov har 
en MBA från INSEAD och 
en B.A. i Economics and 
Business Administration 
från St. Petersburg State 
University. 
Andra uppdrag: Alexey 

Mashchenkov är investeringsrådgivare hos ACM.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: –
Övrigt: Alexey Mashchenkov är Auktoriserad revisor 
(Chartered Accountant, ACCA). Han har tidigare varit 
verksam som managementkonsult vid Bain & Co i San 
Francisco och Moskva samt inom revision och rådgiv-
ning vid PricewaterhouseCoopers och inom finansiell 
styrning och controlling vid MegaFon.
Aktieinnehav: –
Konvertibelinnehav: –

Hannes Sjöblad
Födelseår 1976.
Head of Investor Relations 
sedan november 2008.
Utbildning/examen: 
 Hannes Sjöblad har en 
magisterexamen i eko-
nomi från Handelshög-
skolan i Stockholm.
Andra uppdrag:  Hannes 
Sjöblad är Chief Opera-
ting Officer hos ACM.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:  
Hannes Sjöblad har varit verkställande direktör och 
styrelseledamot i Sandstone Management AB (under 
tidigare namn AB Sinth Minded Investments) samt 
verkställande direktör i Mafioso AB till 2006.
Övrigt:  Hannes Sjöblad är MTG Trainee alumnus.
Aktieinnehav:  10 000 
Konvertibelinnehav:  500 (med ett totalt nominellt 
värde av 50 000 kronor)
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OBEROENDE OCH INTRESSEKONFLIKTER
Styrelseledamöterna är oberoende gentemot Bolaget, 
Bolagets ledande befattningshavare, Bolagets större 
aktieägare samt Investeringsrådgivaren.

Utav ledande befattningshavare är Vladimir Primak 
oberoende gentemot styrelsen, Bolagets större aktie-
ägare samt Investerings råd givaren. Björn Lindström, 
Alexey Mashchenkov och Hannes Sjöblad är i egen-
skap av anställda hos Inves teringsrådgivaren (och som 
vidare anges i avsnittet Styrelse, Ledande befattnings
havare, revisorer och rådgivare – Investerings råd giva
ren) inte oberoende gentemot ACM, vilken utöver att 
vara Investerings rådgivare även är en större aktieägare 
i Bolaget. 

Bolaget är inte medvetet om några intressekonflik-
ter mellan styrelseledamöters eller ledande befatt-
ningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och 
sådan styrelseledamots eller sådan ledande befatt-
ningshavares privata intresse och/eller andra skyldig-
heter förutom det som angivets i föregående stycke 
samt att Katre Saard och Peter Geijerman är anställd 
respektive konsult (och som vidare anges i avsnittet 
Styrelse, Ledande befattningshavare, revisorer och 
rådgivare – Investerings rådgivaren) hos Investe rings-
rådgivaren.

I arbetsordningen för styrelsen anges specifikt att 
styrelsen ska vara ansvarig för att Bolagets avtalsför-
hållande med Investeringsrådgivaren (eller annat råd-
givningsbolag som sätts i dess ställe) handläggs på ett 
sätt som skyddar Bolagets intressen och att tillämpliga 
regler om intressekonflikter iakttas. Vidare anges i 
arbetsinstruktion för verkställande direktören att 
denne först sedan bemyndigande eller godkännande 
lämnats av styrelsen får företräda Bolaget i handlägg-
ning av frågor avseende ingående, uppsägning och 
 tillämpning av avtal med Investerings råd givaren1). 
Dessutom, om verkställande direktören är eller riskerar 
att hamna i en intressekonflikt, ska denne enligt 
arbetsinstruktionen informera styrelsens ordförande 
om samtliga omständigheter som kan vara relevanta 
för bedömningen av intressekonflikten. För ytterligare 
information om arbetsordningen för styrelsen och 
arbetsinstruktionen för verkställande direktör, se 
avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare, revisorer 
och rådgivare – Styrelsens arbete. 

öVRIGA UppLySNINGAR AVSEENDE STyRELSEN 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har under de senaste fem åren i egenskap 
av styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursför-

valtning. Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har dömts i något bedrägerirelate-
rat mål under de senaste fem åren. Det finns inte heller 
någon anklagelse och/eller sanktion från myndighets 
sida mot någon av dessa personer och ingen av dem 
har förbjudits under de senaste fem åren av domstol 
att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, led-
nings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos ett bolag. 

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befatt-
ningshavare är berättigad till några förmåner i sam-
band med upphörandet av uppdrag som styrelse-
medlem eller ledande befattningshavare. Ingen av 
styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare 
har något familjeband med någon annan av styrelse-
ledamöterna eller ledande befattningshavare (förutom 
vad som har angivits i fotnot 1 och 2 i avsnitt Styrelse, 
ledande befattningshavare, revisorer och rådgivare –  
Investe ringsrådgivaren). 

För Bolagets styrelse och ledande befattnings-
havare är kontorsadressen Birger Jarlsgatan 2, 
114 34 Stockholm, Sverige.

BOLAGSSTyRNING
Styrelsen är ytterst ansvarig för ett aktiebolags organi-
sation och förvaltning i enlighet med den svenska 
aktiebolagslagen. Bolagets bolagsordning anger att 
styrelsen ska väljas av aktieägarna och bestå av minst 
tre och högst tio ledamöter med högst fem supplean-
ter. Enligt svensk lag ska den verkställande direktören 
samt minst hälften av styrelseledamöterna vara bosatta 
inom EES, om inte Bolagsverket medger ett undantag. 
Styrelseledamöterna väljs vanligtvis av bolagsstämman 
för tiden fram till nästkommande årsstämma. Styrelse-
ledamöter valda av bolagsstämman kan när som helst 
avsättas genom beslut av bolagsstämman. Den verk-
ställande direktören i ett svenskt publikt aktie bolag får 
inte agera ordförande i styrelsen. Samtliga bolag som 
är noterade på en reglerad marknad ska tillämpa 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget, som 
för närvarande är noterat på First North (som inte är en 
reglerad marknad) omfattas följaktligen inte av detta 
krav och tillämpar därför för närvarande inte Koden. 

VALBEREDNINGEN
På årsstämman den 13 maj 2009 beslutades att Bolaget 
ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordfö-
rande samt fyra övriga ledamöter, representerande var 
och en av de fyra röstmässigt största ägarna. Den röst-
mässigt största aktieägaren, baserat på sammanställ-
ning av registrerade aktieägare (i gruppering av aktie-
ägare) tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per 

1)  Styrelsen har inte och kommer inte ge sådant bemyndigande eller godkännande till nuvarande verkställande direktör avseende handläggning av frågor 
rörande Investeringsrådgivaren.
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den 31 oktober 2009, kontaktas. De aktieägare som 
inte i vederbörlig ordning är införda i sammanställ-
ningen och som önskar vara representerade i valbe-
redningen ska meddela styrelseordföranden detta 
samt kunna verifiera äganderätten. Styrelse ord föran-
den ska så snart som möjligt efter oktobers slut kon-
takta de fyra största ägarna enligt ovan och uppmana 
var och en av dem att utse en ledamot till valbered-
ningen. Skulle någon av aktieägarna avstå från sin rätt 
att utse en ledamot till valberedningen ska nästföl-
jande aktie ägare i storleksordning ges tillfälle att utse 
en ledamot. Ledamöternas namn och namnen på de 
aktieägare de representerar ska offentliggöras senast 
sex månader före årsstämman. Valberedningens man-
datperiod kommer fortsätta fram till dess att en ny val-
beredning har utsetts. 

Valberedningens ordförande ska, såvida inte annat 
har överenskommits i valberedningen, vara styrelsens 
ordförande. För det fall en ledamot lämnar valbered-
ningen innan hans eller hennes arbete har avslutats 
och valberedningen anser att det finns ett behov av att 
ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny 
ledamot. För det fall en aktieägare som representeras 
av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle 
tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, 
ska ledamoten lämna valberedningen och bered-
ningen ska erbjuda platsen till den största aktieägare 
som inte representeras av någon ledamot i valbered-
ningen att utse en ny ledamot. Det ska inte utgå någon 
ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valbered-
ningen får kräva ersättning från Bolaget för skäliga 
rese- och undersökningskostnader. Valberedningen 
ska till årsstämman lämna förslag avseende: (i) val av 
ordförande vid stämman; (ii) antal styrelseledamöter; 
(iii) val av styrelsens ordförande och andra styrelseleda-
möter; (iv) fastställande av arvode till styrelsen, uppde-
lat mellan styrelseordföranden och de andra styrelse-
ledamöterna; (v) i förekommande fall, arvode för 
utskotts arbete; och (vi) val av revisor och arvode till 
revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter. 
Valberedningen ska också lämna förslag på nya riktlin-
jer vid val av ny valberedning.

ERSäTTNINGAR OCH ANDRA VILLKOR 
Ersättningar till styrelsen
På årsstämman den 13 maj 2009 beslöts att ersätt-
ningar till de ordinarie ledamöterna för 2009 ska 
uppgå till 495 000 kronor, varav 225 000 kronor ska till-
delas styrelseordföranden och 90 000 kronor ska till-
delas var och en av de andra ledamöterna. 

Ersättning samt anställningsvillkor för  
den verkställande direktören
Björn Lindström är anställd av Bolaget och ACM men 
erhåller ersättning endast från ACM. För det fall 

Lindströms anställning upphör ska en uppsägningstid 
på sex månader iakttas. Bolaget har rätt att vid varje tid-
punkt säga upp anställningen med omedelbar verkan. 

Ersättning samt anställningsvillkor för  
den vice verkställande direktören
Vladimir Primak har utsetts till vice verkställande direk-
tör med början den 12 oktober 2009 och det har över-
enskommits att utse honom till Bolagets verkställande 
direktör inom en snar framtid. Enligt aktie bolagslagen 
ska verkställande direktör och vice verkställande direk-
tör vara bosatta inom EES, om inte Bolagsverket med-
ger ett undantag. Bolagsverket har den 7 oktober 2009 
meddelat ett sådant undantag för Vladimir Primak att 
gälla till och med den 31 oktober 2010. 

Primaks månatliga ersättning är USD 17 000 och 
Bolaget erlägger även pension samt försäkringspre-
mier motsvarande 20 procent av den månatliga ersätt-
ningen. Vidare har Bolagets styrelseledamöter åtagit 
sig att hålla en extra bolagsstämma för att föreslå att 
Primak beviljas, vederlagsfritt, 100 000 teckningsoptio-
ner den 30 september 2010, 125 000 teckningsoptio-
ner den 30 september 2011 och 175 000 tecknings-
optioner den 30 september 2012. För att bolags stäm- 
mans beslut skall vara giltigt krävs att det biträds av 
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som 
de aktier som är företrädda vid stämman. Tecknings-
optionerna ska beviljas eller tilldelas honom endast 
om hans anställning inte har upphört eller om han själv 
inte har sagt upp sitt avtal före ovan nämnda datum. 
Varje teckningsoption ska berättiga Primak till teckning 
av en stamaktie i Bolaget när som helst från det att 
teckningsoptionerna har tilldelats eller emitterats till 
den 31 december 2012 till ett lösenbelopp om 30 kro-
nor per aktie. Lösenbeloppet kommer att justeras i 
enlighet med marknadspraxis. Skulle incitamentspro-
grammet inte godkännas på den extra bolagsstäm-
man ska Primaks ersättningar omförhandlas.

För det fall Primaks anställning upphör ska en ömse-
sidig uppsägningstid på sex månader iakttas. Bolaget 
får också göra gällande en konkurrensklausul upp till 
sex (6) månader efter att Primaks anställning har blivit 
uppsagd. Under perioden under vilken konkurrens-
klausulen gäller ska Bolaget ersätta Primak för skillnad 
mellan hans ersättning från Bolaget och den lägre 
inkomst som han erhåller från ny arbetsgivare. Sådan 
kompensation ska emellertid inte överskrida 60 pro-
cent av den ersättning Primak erhåller från Bolaget.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Hannes Sjöblad är anställd av ACM och erhåller ersätt-
ning från ACM. Alexey Mashchenkov är anställd av 
ACM och OOO UK Agrokultura, ett dotterbolag till 
Bolaget, och erhöll för det senaste räkenskapsåret 
RUB 600 000 (3 månader) från OOO UK Agrokultura. 
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Ersättningar till revisorer
För 2008 uppgick den sammanlagda ersättningen till 
revisorn till cirka 1 756 000 kronor (cirka 1 347 000 kronor 
under 2006/2007) varav 1 549 000 kronor (1 196 000 kro-
nor under 2006/2007) avsåg revision och 207 000 kronor 
(151 000 kronor under 2006/2007) avsåg andra uppdrag. 
Ersättningar för revisionsuppdrag samt andra uppdrag 
kostnadsfördes under året då samma revisionsfirma 
innehade uppdraget som revisor för de enskilda bola-
gen. Med revisionsuppdrag avses granskning av års-
bokslut samt styrelsens och den verkställande direktö-
rens förvaltning av Bolaget. Alla andra uppdrag 
benämns andra uppdrag.

Uppsägningstid avseende tjänster tillhandahållna 
av anställda hos Investeringsrådgivaren
Enligt ett avtal ingånget med Investeringsrådgivaren 
åtar sig Investeringsrådgivaren att till Bolaget tillhan-
dahålla Björn Lindström som verkställande direktör, 
Alexey Mashchenkov som finansdirektör och Hannes 
Sjöblad som Head of Investor Relations. Förutom för-
valtningsavgiften, viss ersättning till Alexey Mashchen-
kov samt under uppsägningsperioden för det fallet att 
Bolaget inte längre erlägger förvaltningsavgift, erläg-
ger Bolaget ingen ersättning för dessa tjänster. Hela 
eller delar av denna service kan sägas upp av Inves-
teringsrådgivaren med en uppsägningsperiod om 
sex månader avseende Björn Lindström och Alexey 
Mashchenkov och tre månader avseende Hannes 
Sjöblad. Samma uppsägningstider ska gälla avseende 
ovan nämnda personers anställning hos Investerings-
rådgivaren. Bolaget får dock, med omedelbar verkan, 
säga upp tjänsterna enligt detta avtal.

STyRELSENS ARBETE
Styrelsen har antagit en arbetsordning i vilken bland 
annat dess förpliktelser, rätt till information, samt pro-
cedur i samband med möten anges. Styrelse är, enligt 
arbetsordningen, bland annat ansvarig för att Bolagets 
avtalsförhållande med Investeringsrådgivaren (eller 
annat rådgivningsbolag som sätts i dess ställe) hand-
läggs på ett sätt som skyddar Bolagets intressen och 
att tillämpliga regler om intressekonflikter iakttas. 
Vidare ska, enligt arbetsordningen, ordinarie styrelse-
möte hållas minst en gång per kvartal. Under 2008 höll 
styrelsen 12 styrelsemöten och hittills i år har det hållits 
13 styrelsemöten.

Styrelsen har också antagit arbetsordning för den 
verkställande direktören vilken bland annat anger den 
verkställande direktörens skyldigheter, finansiell rap-
portering till styrelsen och den verkställande direktö-

rens befogenhet att företräda Bolaget. Enligt arbets-
instruktionen för den verkställande direktören, såsom 
denna antagits av styrelsen, är verkställande direktör 
endast efter att bemyndigande eller godkännande 
lämnats av styrelsen berättigad att företräda Bolaget i 
handläggning av frågor avseende bland annat ingå-
ende, uppsägning och tillämpning av avtal med 
Investerings råd givaren. Dessutom, om den verkstäl-
lande direktören är eller riskerar att hamna i en intres-
sekonflikt, ska verkställande direktören enligt arbets-
instruktionen informera styrelsens ordförande om 
samtliga omständig heter som kan vara relevanta för 
bedömningen av intressekonflikten.

Styrelsen har vidare antagit en insiderpolicy samt en 
kommunikationspolicy.

INVESTERINGSRÅDGIVAREN
Styrelsen i ACM består av Björn Lindström och Katre 
Saard. De ledande befattningshavarna i investerings-
teamet från ACM, vilka engagerar sig i Alpcot Agro, 
följer nedan.

Björn Lindström1)

Director sedan 2005.
Se ovan under avsnittet 
Ledande befattnings
havare.

Katre Saard2)

Födelseår 1972.
Director sedan 2005.
Utbildning/examen: Katre 
Saard har en magister-
examen i ekonomi från 
Handelshög skolan i 
Stockholm.
Andra uppdrag: Katre 
Saard är styrelseledamot i 
Petrosibir AB (under tidi-
gare namn Nordic Growth 

Market NGM Holding AB) och styrelsesuppleant i 
Petrosibir Exploration AB. Saard är en större aktie-
ägare i Mustique Capital Holding S.A., ACM och 
Mustique Ltd.

1) Björn Lindström är sambo med Katre Saard.
2) Katre Saard är sambo med Björn Lindström.
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Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:  Katre 
Saard har varit ledamot av advisory boards, investe-
ringskommittéer samt deltagare i förvaltning av inves-
teringar i flera fonder inom European Investment Fund 
i Luxem burg, styrelseordförande i Alpcot Agro AB, sty-
relseledamot i Petrosibir Exploration AB samt styrelse-
ledamot i East Vision S.A. och Balthasar Sarl fram till 
dessa bolag försattes i frivillig likvidation 2009. Saard 
har varit en större aktieägare i East Vision S.A., 
Balthasar Sarl och Mustique Capital London Partners 
S.A.
Övrigt: Katre Saard var med och grundade East 
Capital Asset Management AB och har varit fondför-
valtare för East Capital Baltikumfonden. Dessförinnan 
var Katre Saard aktieanalytiker vid Enskilda Securities i 
Stock holm. Hon har även varit styrelseledamot i East 
Capital Holding AB och East Capital Asset Manage-
ment AB till 2003 samt i East Capital Aktiebolag till 
2002.
Antal aktier: 323 2001)   
Antal konvertibler: –

peter Geijerman
Födelseår 1972.
Investeringsrådgivare 
sedan 2007.
Utbildning/examen: Peter 
Geijerman har en civileko-
nomexamen från franska 
INSEAD institutet, en 
Master of Science in 
Clinical medicine från 
Karolinska Institutet och 
en examen från Försvarets 
tolkskola.

Andra uppdrag: Peter Geijerman är styrelseledamot i 
Petrosibir AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Peter 
Geijerman har varit styrelseledamot i Central Asia 
Gold AB (publ), Petrosibir Exploration AB, Gripsholms-
mäklarna i Stockholm AB, Crayfish AB och Golfshopen 
Vimmerby AB, verkställande direktör och styrelseleda-
mot i Delway Management Ltd. samt verkställande 
direktör för Alpcot Agro AB 2006–2007.

Övrigt: Peter Geijerman är en av huvudägarna i ett 
managementbolag som äger och förvaltar en industri-
koncern med verksamhet i västra Sibirien. Koncernens 
huvudsakliga verksamhet omfattar vägbyggnation och 
järnvägstransport. Geijerman har varit en större aktie-
ägare i Delway Manage ment Ltd.
Antal aktier: 218 000
Antal konvertibler: –

Alexey Mashchenkov
Investeringsrådgivare 
sedan 2008.
Se ovan under Ledande 
befattningshavare.

Hannes Sjöblad
Chief Operating Officer 
sedan 2008.
Se ovan under Ledande 
befattningshavare.

1)  Lindström och Saard är huvudsakliga ägare i andra bolag vilka i sin tur äger 148 100 aktier och 46 500 konvertibler (nominellt värde 4 650 000 kronor) i 
Alpcot Agro.
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öVRIGA UppLySNINGAR AVSEENDE LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE I INVESTERINGSTEAMET
Ingen ledande befattningshavare i investeringsteamet 
har under de senaste fem åren i egenskap av medlem i 
Investeringsrådgivarens investeringsteam varit inblan-
dad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning, för-
utom Peter Geijerman som var styrelseledamot i 
Crayfish AB då bolaget försattes i konkurs 2005. Ingen 
ledande befattningshavare i investeringsteamet har 
dömts i något bedrägerirelaterat mål under de 
senaste fem åren. Det finns inte heller någon 
anklagelse och/eller sanktion från myndighets sida 
mot någon av dessa personer och ingen av dem har 
förbjudits under de senaste fem åren av domstol att 
ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergri-
pande funktioner hos ett bolag. 

REVISOR
Bolagets revisor är det auktoriserade revisionsbolaget 
Ernst & young AB med Per Hedström som huvudan-
svarig revisor. Bolagets revisor valdes på extra bolags-
stämma den 30 oktober 2006 för tiden intill slutet av 
årsstämman 2011. Postadressen till Ernst & young AB 
är Box 7850, 103 99 Stockholm, Sverige och besöks-
adressen är Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm, 
Sverige. 

Per Hedström är medlem av FAR SRS.

CERTIFIED ADVISER
Fondkommissionären Remium är Bolagets certified 
adviser.
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AKTIEN OCH AKTIEKApITAL
Aktiekapitalet i Alpcot Agro uppgår till 146 903 500 
kronor fördelat på 29 380 700 aktier. Aktiernas kvot-
värde är 5,00 kronor. Samtliga aktier ger lika rätt till 
andel i Alpcot Agros tillgångar, vinst och eventuellt 
överskott vid likvidation. Samtliga aktier medför lika 
rösträtt vid bolagsstämma och varje aktieägare är 
berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren 
ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. 
Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna 
aktier vid emission av nya aktier i Alpcot Agro om inte 
bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndi-
gande från bolagsstämma beslutar om avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt.

De befintliga aktierna denomineras, och de nya 
aktierna kommer att denomineras, i svenska kronor. 
Antalet utestående befintliga aktier är per datumet för 
detta prospekt samma som det var vid ingången av 
2009. De befintliga aktierna är inte och har heller inte 
varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden 
avseende Bolagets aktier under det innevarande eller 
föregående räken skapsåret.

Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 
100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor och 
antalet aktier vara lägst 20 000 000 och högst 
80 000 000. 

Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande 
visas i tabellen nedan.

AKTIEKApITALETS UTVECKLING

Förändring av 
antalet aktier

Totalt antal 
aktier

Förändring i 
akatiekapitalet 

(SEK)
Aktiekapital 

(SEK)
Kvotvärde 

(SEK)År Händelse

2006 Bolagets bildande – 100 000 – 100 000 1

2006 Sammanläggning 5:1 –80 000 20 000 – 100 000 5

2006 Nyemission 80 000 100 000 400 000 500 000 5

2007 Riktad nyemission1) 9 053 200 9 153 200 45 266 000 45 766 000 5

2007 Riktad nyemission2) 6 000 000 15 153 200 30 000 000 75 766 000 5

2007 Riktad nyemission3) 87 500 15 240 700 437 500 76 203 500 5

2008 Riktad nyemission4) 6 000 000 21 240 700 30 000 000 106 203 500 5

2008 Riktad nyemission5) 140 000 21 380 700 700 000 106 903 500 5

2008 Riktad nyemission6) 8 000 000 29 380 700 40 000 000 146 903 500 5

2009 Företrädesrättsemission7) 19 587 133 48 967 833 97 935 665 244 839 165 5

2010 Apportemission (BBAH)8) 655 420 49 623 253 3 277 100 248 116 265 5

1) Riktad emission till utvalda investerare. Teckningskurs om 25 kronor per aktie.
2) Riktad emission till utvalda investerare. Teckningskurs om 45 kronor per aktie.
3) Riktad emission till Joakim Ollén, Carl Aschan, Sven Dahlin (25 000 aktier vardera) samt Torbjörn Ranta (12 500 aktier). Teckningskurs om 45 kronor per aktie.
4) Riktad emission till utvalda investerare. Teckningskurs om 60 kronor per aktie.
5) Riktad emission avseende fullgörande av Bolagets förpliktelser enligt aktieförvärvsavtal. Teckningskurs om 25 kronor per aktie. 
6) Riktad emission till utvalda investerare. Teckningskurs om 65 kronor per aktie.
7)   Styrelsen för Alpcot Agro beslutade den 23 november med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 13 maj 2009 att emittera nya aktier.  

Per datumet för detta prospekt har de nya aktierna inte tecknats eller tilldelats. Avser siffror vid en fulltecknad företrädesemission.
8)  Alpcot Agro offentliggjorde den 24 november 2009 ett erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i BBAH mot betalning av aktier i Alpcot Agro. Siffrorna 

i tabellen ovan visar förhållanden som om samtliga aktieägare i BBAH accepterar erbjudandet. Per dagen för detta prospekt har inga aktier tecknats eller till-
delats.

UTSpäDNING
Företrädesrättsemissionen medför en ökning av anta-
let aktier i Bolaget från 29 380 700 aktier till högst 
48 967 833 aktier, motsvarande en ökning om högst 
cirka 67 procent. För de aktieägare som avstår att 
teckna nya aktier uppstår en utspädningseffekt om 
totalt högst 19 587 133 nya aktier motsvarande högst 
cirka 40 procent av aktie kapitalet i Bolaget efter en 
fulltecknad företrädesrättsemission. Utspädning i pro-
cent för aktieägare som inte tecknar sig för nya aktier i 
företrädesrättsemissionen beräknas som antalet nya 
aktier delat med det totala antalet aktier efter en full-
tecknad företrädesrättsemission.

KONVERTIBELT SKULDEBREV
Den 9 mars 2009 beslutade styrelsen, med stöd av ett 
bemyndigande, att emittera konvertibla skuldebrev till 
allmänheten (dock med ett minsta investering om 
600 000 kronor), med undantag från aktieägarnas före-
trädesrätt, med ett sammanlagt nominellt belopp om 
högst 100 000 000 kronor. Styrelsen beslutade den 
25 mars 2009 att sänka konverteringskursen från 
20 kronor till 16 kronor för konvertibeln samt att för-
länga teckningstiden till den 30 mars 2009. Konver-
tibeln löper med en årlig ränta på tio procent. Ränte-
betalning ska ske den 27 mars 2010 och den 27 mars 
2011. I händelse av Bolagets konkurs eller likvidation, 

Aktiekapital och ägarförhållanden



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL) 85

Aktiekapital och ägarförhållanden

ska konvertibeln medföra rätt till betalning från 
Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda 
skuldförpliktelser pari passu med andra efterställda 
förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda det 
konvertibla lånet. 

Genomför Bolaget en riktad nyemission av aktier, 
konvertibler eller teckningsoptioner där betalning ska 
ske kontant och där emissionskursen, konverterings-
kursen respektive teckningskursen understiger konver-
teringskursen för konvertiblerna (efter eventuell 
omräkning i enlighet med villkoren) beräknat vid tid-
punkten för emissionen ska innehavarna äga delta i 
emissionen, varvid innehavarna ska erbjudas att teckna 
en andel av de nyemitterade aktierna, konvertiblerna 
eller teckningsoptionerna motsvarande den andel som 
konvertiblerna representerar om samtliga konvertibler 
skulle konverteras till aktier i förhållande till det totala 
antalet utestående aktier i Bolaget efter full konverter-
ing av konvertiblerna.

Bolaget erhöll en emissionslikvid om 65 050 000 kro-
nor i emissionen av konvertiblerna. För det fall samt-
liga tecknade konvertibler skulle konverteras till aktier 
medför detta att det totala aktiekapitalet skulle ökas 
med högst 20 328 125 kronor och antalet aktier ökas 
med högst 4 065 625 (vilket skulle medföra en utspäd-
ning på cirka 13,8 procent baserat på det nuvarande 
antalet aktier i Bolaget). Inne havarna av konvertiblerna 
har rätt att från och med den 20 februari 2011 till och 
med den 4 mars 2011 begära konvertering av lånen till 
nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 16 kro-
nor per aktie. I den mån lånen inte har konverterats till 
aktier förfaller de konvertibla lånen den 27 mars 2011.

Konvertiblerna är registrerade hos Euroclear 
Sweden. Utgivandet av konvertiblerna registrerades 
hos Bolagsverket den 7 april 2009.

Konverteringskursen kommer till följd av företrädes-
rättsemissionen att räknas om i enlighet med konverti-
belvillkoren.

BEMyNDIGANDEN
Vid årsstämma den 13 maj 2009 bemyndigades styrel-
sen att, under tiden fram till nästa årsstämma, med 
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av 
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med 
sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier, innebärande 
en ökning av aktiekapitalet om högst 100 000 000 kro-
nor. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport 
eller kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt får ske för att möjlig-
göra företagsförvärv, för att påskynda Bolagets expan-
sion och för att, vid behov, kunna stärka Bolagets eko-
nomiska ställning samt möjliggöra en notering av 
Bolagets aktie på en börs, reglerad marknad eller 
handels platt form.

Bemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 
20 maj 2009.

Vid extra bolagsstämma den 10 december 2009 
bemyndigades styrelsen att, under tiden fram till nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut 
om emission av aktier, konvertibler och/eller teck-
ningsoptioner med sammanlagt högst 10 000 000 nya 
aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om 
högst 50 000 000 kronor. Betalning ska kunna ske 
genom apport eller kvittning eller eljest förenas med 
villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får 
ske för att möjliggöra företagsförvärv, för att påskynda 
Bolagets expansion och för att, vid behov, kunna 
stärka Bolagets ekonomiska ställning samt som ersätt-
ning för utförda managementtjänster. Emissionskursen 
skall vid varje tillfälle sättas så nära aktiens marknads-
värde som möjligt med avdrag för sedvanlig emis-
sionsrabatt. Bemyndigandet beräknas registreras hos 
Bolagsverket i slutet av december 2009.

äGARFöRHÅLLANDEN
Alpcot Agro hade 793 aktieägare per 31 oktober 2009. 
I tabellen nedan visas Alpcot Agros största aktieägare 
per 31 oktober 2009.

ägare Antal aktier

Andel av 
kapital och 

röster
 i procent

Tredje AP-fonden 4 758 000 16,2

SIX SIS AG som förvaltare 2 979 500 10,1

Nordea Fonder inklusive 
Luxemburg 1 840 514 6,3

Credit Suisse Sec. Europe Ltd 1 414 000 4,8

Two Eye Fund Ltd 1 300 000 4,4

SEB Private Banking 1 123 747 3,8

Corso Holding S.A. 953 200 3,2

Andra AP-fonden 900 000 3,1

Hanvad Invest AB 728 500 2,5

JP Morgan Bank 664 410 2,3

Övriga 12 718 829 43,3

Totalt 29 380 700 100

Källa: Euroclear Sweden AB
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Såvitt Bolaget känner till finns inga aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar 
till gemensam kontroll över Bolaget eller några över-
enskommelser eller motsvarande som kan komma att 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

Bolagets aktier handlas på First North sedan den 
19 oktober 2009. Kortnamnet för Bolagets aktie på 
First North är ALPA. 

EUROCLEAR-ANSLUTNING
Alpcot Agros bolagsordning innehåller ett avstäm-
ningsförbehåll enligt vilket Bolagets aktier är konto-
förda och anslutna till Euroclear-systemet där 
Euroclear Sweden AB är central värdepappersförva-
rare och clearingorganisation. Euroclear för också 
Bolagets aktiebok. Inga aktiebrev har utfärdats för de 
befintliga aktierna och inga aktiebrev kommer att 
utfärdas för de nya aktierna. Euroclear Sweden AB:s 
adress är Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktierna har 
ISIN-kod SE0001913112.

UTDELNINGSpOLITIK
Bolaget kan komma att dela ut framtida vinster till 
aktie ägarna. Så länge Bolagets styrelse ser en möjlig-
het att återinvestera dessa till fördelaktiga villkor avser 
styrelsen dock inte att föreslå någon vinstutdelning.

Alpcot Agro har inte sedan Bolaget grundades 2006 
lämnat någon utdelning.

RäTT TILL UTDELNING

Beslut om vinstutdelning fattas vid bolagsstämma. 
Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp 
per aktie, men kan även utbetalas genom sakutdel-
ning. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
Sweden AB kvarstår aktieägarens fordran på utdel-
ningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast 
genom reglerna för preskription, vilket är tio år från 
avstämningsdagen för sådan utdelning. Om en aktie-
ägare inte begär utdelning inom preskriptionstiden, 
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger 
inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaran-
den för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbe-
talning sker via Euroclear Sweden AB på samma sätt 
som för aktie ägare bosatta i Sverige. För aktieägare 
som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Aktiekurs (kronor) Omsättning (miljoner kronor)
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Bolagsordning för Alpcot Agro AB, org. nr 556710
3915, fastställd på årsstämman den 13 maj 2008

§1
Bolagets firma är Alpcot Agro AB. Bolaget är publikt.

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att genomföra, 
förvalta och avveckla investeringar inom jordbruksom-
rådet i Ryssland och resterande delar av OSS (Obero-
ende Staters Samfund) och att bedriva därmed fören-
lig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kronor och 
högst 400 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 
80 000 000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamö-
ter med högst fem suppleanter.

§ 7
Bolaget skall ha en revisor med högst en revisors-
suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse 
i Post- och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet. 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till 
extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolags-
ordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidi-
gast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman.

§ 9
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räken-
skapsårets utgång. På årsstämman skall följande ären-
den förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revi-

sionsberättelse samt, i förekommande fall, kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 7. Beslut
 a) om fastställande av resultaträkning och balans-

räkning samt, i förekommande fall, koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning;

 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen;

 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk-
ställande direktör om sådan förekommer;

 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och eventuella suppleanter, samt i 

förekommande fall, revisorer samt eventuella 
revisorssuppleanter

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller 
bolagsordningen

§ 10
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11
Rätten att delta i bolagsstämma tillkommer den som 
dels upptagits i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels anmälts sig samt antalet biträden 
till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallel-
sen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte var-
dagen före stämman.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument.

Bolagsordning
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ALLMäNT
Bolaget, med organisationsnummer 556710-3915, bil-
dades den 25 juli 2006 och registrerades hos Bolags-
verket den 7 september 2006. Nuvarande firmanamn 
registrerades hos Bolagsverket den 2 juni 2008. 
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras 
av aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägarnas rättig-
heter kan endast ändras i enlighet med denna lag. 
Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara.

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. Adressen 
till Bolagets huvudkontor är Birger Jarlsgatan 2, 
114 34 Stockholm, Sverige och telefonnumret är  
08-568 495 00. 

VäSENTLIGA AVTAL
Managementavtalet
Managementavtalet ingånget mellan Bolaget och 
ACM den 15 november 2009 reglerar ACMs uppdrag 
och ansvar som investeringsrådgivare, samt vilken 
ersättning som ska utgå för detta arbete. Enligt 
Manage mentavtalet ska ACM med ensamrätt tillhan-
dahålla Bolaget rådgivnings- och konsulttjänster av-
seende förvaltningen av Bolagets tillgångar. ACM sak-
nar rätt att fatta beslut eller företräda Bolaget och har 
således endast en rådgivande roll. Bolaget har ingen 
skyldighet att följa Investeringsrådgivarens råd.

Investeringsrådgivarens uppgifter enligt Manage-
mentavtalet omfattar bland annat följande:

identifiering, utvärdering och rekommendation av  ■

investeringsmöjligheter, rådgivning avseende 
strukturering och finansiering av förvärv och avytt-
ringar av investeringsobjekt,
rådgivning i samband med förhandlingar om  ■

investeringar,
rådgivning när Bolaget behöver anlita andra råd- ■

givare samt samordning av övriga rådgivare,
analys av den ekonomiska och politiska situationen  ■

och utvecklingen i Ryssland och andra OSS-stater,
konsulttjänster i samband med utveckling och  ■

uppföljning av Bolagets verksamhet i Ryssland och 
andra OSS-stater,  
anta styrelsebefa ■ ttningar i Bolagets lokala bolag i 
Ryssland och i andra OSS-stater, och
samordning av räkenskapernas upprättande i  ■

Bolagets dotterbolag för godkännande av styrel-
sen och revisorerna i enlighet med Bolagets redo-
visningsprinciper, samt i övrigt upprättande av 
material till redovisningsdokumentation. 

Managementavtalet gäller i sju år från den 1 februari 
2007, det vill säga till och med den 1 februari 2014. 
Bolaget kan säga upp Managementavtalet till förtida 
upphörande vid avsiktlig misskötsel eller illojalt age-

rande av Investeringsråd givaren, samt i händelse av 
ACMs konkurs, avveckling eller likvidation. Om Bolaget 
säger upp avtalet före den 30 januari 2013, av andra 
skäl än de ovan nämnda, ska Bolaget kompensera 
ACM med ett belopp motsvarande värdet av 15 pro-
cent av de utestående aktierna i Bolaget. Bolaget har 
rätt att betala två tredje delar av sådan ersättning till 
ACM genom ny emitterade aktier. 

Investeringsrådgivaren har rätt till en årlig kontant 
ersättning motsvarande 2,25 procent av det kapital 
före eventuella emissionskostnader som tillförts 
Bolaget. Sådan ersättning ska utbetalas kvartalsvis i 
förskott. Bolaget har per 30 juni 2009 erlagt totalt 
45 915 937 kronor i ersättning till ACM.

Vidare ska Bolaget ersätta Investeringsrådgivaren 
för kostnader avseende rådgivning och tjänster inom 
juridik, revision, konsultverksamhet och redovisning, 
kostnader för styrelsemöten, skatter, avgifter, försäk-
ringar, och alla kostnader förenade med anskaffning, 
förvaltning och avyttring av investeringsobjekt och 
eventuella extraordinära utgifter. Inves te ringsråd giva-
ren ska dock stå för sina egna löpande kostnader nöd-
vändiga för driften av Investerings råd givaren.

Investeringsrådgivaren har därutöver rätt till en 
resultatbaserad ersättning som ska vara 15 procent av 
överavkastningen de första fem åren. Överavkast-
ningen beräknas som Bolagets värde per den 31 janu-
ari 2012 med avdrag för totalt tillfört kapital och ett 
tröskelvärde om åtta procent. All ackumulerad brutto-
utdelning som utbetalats till och med 31 januari 2012, 
värdet på indragna återköpta aktier och värdet av 
inlösta aktier kommer att läggas till Bolagets värde 
den 31 januari 2012 för att beräkna överavkastningen. 
Om Bolaget är noterat på en organiserad marknads-
plats i januari 2012 används genomsnittet av stäng-
ningskurserna samtliga bankdagar under januari 2012 
multiplicerat med antalet utestående aktier för att 
beräkna värdet på Bolaget. Om Bolaget inte är noterat 
på en organiserad marknadsplats i januari 2012 ska 
Bolaget och Investeringsrådgivaren utse en värde-
ringsman var för att värdera Bolagets tillgångar i enlig-
het med marknadspraxis. Om Bolaget och Investe-
rings rådgivaren inte kan enas om Bolagets värde 
utifrån de två värderingsmännens värderingar ska de 
gemensamt utse en tredje värderingsman och genom-
snittet av de två värderingarna från värderingsmännen 
som ligger närmast varandra ska användas som slutligt 
värde på Bolaget. Investeringsrådgivaren har överlåtit 
sina rättigheter till resultatbaserad ersättning till en 
närstående juridisk person till majoritetsägarna i 
Investeringsråd givaren. Bolaget har rätt att betala två 
tredjedelar av den resultatbaserade ersättningen till 
Investeringsrådgivaren genom ny emitterade aktier.
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Enligt Managementavtalet ska Bolaget hålla Inves-
teringsrådgivaren skadeslös för allt ansvar och alla 
stämningar, krav och kostnader, inklusive kostnader för 
juridiskt biträde, som utkrävs eller hotar Inves terings-
rådgivaren på grund av utförda tjänster eller vid 
ut övandet av dess befogenhet, behörighet, bestäm-
manderätt eller vid utövandet av åtagandena enligt 
avtalet. Detta är emellertid inte tillämpligt vid bedrä-
geri, avsiktlig misskötsel eller illojalt agerande av 
Investeringsrådgivaren. På motsvarande sätt ska 
Bolaget hålla Investeringsrådgivarens företrädare, 
 styrelseledamöter, aktieägare, uppdragstagare och 
anställda skadeslösa och dessa ska vara utan ansvar 
mot Bolaget. Investeringsrådgivaren ansvarar inte hel-
ler för anlitad uppdragstagares agerande under förut-
sättning att Investeringsrådgivaren anlitade personen 
i god tro och med rimlig aktsamhet. Investeringsråd-
givaren ska enligt avtalet agera lojalt och skydda 
Bolagets intressen men är inte förhindrad att bedriva 
med Bolaget konkurrerande verksamhet. Investerings-
rådgivaren har rätt att överlåta vissa eller samtliga rät-
tigheter och förpliktelser enligt avtalet till ett annat 
bolag inom samma koncern.

Bolaget och Investeringsrådgivaren har diskuterat 
och diskuterar ett tillägg till Managementavtalet. Som 
ett resultat av dessa diskussioner har Investerings råd-
givaren och ett närstående bolag till majoritetsägarna 
i Investeringsrådgivaren den 17 september 2009 pre-
senterat ett skriftligt erbjudande (”Erbjudandet”) till 
Bolaget avseende en ändring av Managementavtalet. 
Enligt Erbjudandet erbjuds Bolaget att förvaltnings-
avgiften fastställs till cirka 20 miljoner kronor per år 
(det vill säga oberoende om ytterligare kapital tillförs i 
Bolaget), mot att Investeringsrådgivaren erhåller teck-
ningsoptioner till ett värde motsvarande Bolagets 
beräknade besparingar som skulle bli följden av fast-
ställandet av förvaltningsavgiften. Investerings råd-
givaren uppskattar att minskningen av förvaltningsav-
giften mellan åren 2009 och 2014 uppgår totalt till cirka 
58 miljoner kronor. Vidare erbjuds Bolaget att erlägga 
den resultatbaserade ersättningen, som beräknas på 
ett särskilt sätt, genom emission av teckningsoptioner. 
Teckningsoptionerna i enlighet med Erbjudandet 
skulle ha ett lösenpris på 5 kronor för varje ny aktie i 
Bolaget tecknad genom utnyttjande av tecknings-
optionerna och skulle värderas enligt Black & Scholes-
metoden. Teckningsoptionerna är föremål för ett intjä-
nandesystem. Erbjudandet löper ut vid det datumet 
som kommer först av Bolagets årsstämma 2010 eller 
30 juni 2010. Godkännandet av Erbjudandet samt 
emission av teckningsoptioner i enlighet därmed är 
villkorat av godkännande av bolagsstämma i Bolaget. 

Bolaget och Investeringsrådgivaren har den 1 okto-
ber 2009 ingått avtal avseende de tjänster som utförs 
av Björn Lindström, Alexey Maschenkov och Hannes 
Sjöblad, se avsnittet Styrelse, ledande befattnings
havare, revisorer och rådgivare – Ersättning och andra 
villkor.

Förvärv av rysk jordbruksmark
Som ett led i privatiseringen av statligt ägd jordbruks-
mark som genomförts de senaste åren i Ryssland, har 
en stor del av jordbruksarealen ombildats till samägan-
derätter för tidigare arbetare på de statliga jordbruks-
kollektiven. Personerna som tillsammans äger jord-
bruksmarken genom samäganderätt är benämnda 
”medlemmar i samäganderätten av jordbruksmark”. 
Varje medlem i samäganderätten kan ha en eller flera 
markandelar (tidigare benämnda som ”paj”). Som en 
restriktion i överlåtelserätten av markandelar, är med-
lemmarna endast tillåtna att sälja sina markandelar till 
(i) andra samägande medlemmar eller (ii) till ett företag 
som brukar sådan jordbruksmark. Innehavare av en 
markandel kan i en särskild process, avstycka marken 
enligt markandelen till en fastighet, registrerad hos 
det lokala lantmäteriet, och därmed bli registrerad 
ägare till fastigheten. Regionala- och lokala myndighe-
ter har förköpsrätt till jordbruksfastigheter vid tiden för 
överlåtelsen på samma villkor som avtalats för försälj-
ningen. Förköpsrätterna är inte tillämpliga vid överlå-
telse av markandelar. För att Bolagets ryska dotterbo-
lag ska kunna förvärva äganderätt till jordbruksmark 
genom markandelssystemet, måste flera steg genom-
föras. Förvärven görs mestadels genom agenter som 
handlar på uppdrag av Bolaget.

Förvärv av jordbruksföretag
För att bli kategoriserad som ett jordbruksföretag som 
brukar marken (som nämnts ovan tillåts dessa att köpa 
markandelar tillhörande den odlade marken) kan ett 
bolag eller agent (i) köpa ett existerande bolag som 
brukar den relevanta jordbruksmarken eller (ii) ingå ett 
hyresavtal för mark som är beläget inom gränserna för 
marken ägd av medlemmarna i samäganderätten. 
Hyresavtalet för mark ägd av samäganderättsinneha-
varen måste ingås på visst sätt om det är ingånget på 
ett år eller längre och registreras för att bli giltigt. När 
ett företag eller en agent innehar ett giltigt hyresavtal, 
kan de köpa markandelar från individuella medlemmar 
som äger denna jordbruksmark via samäganderätten.

Köp av jordbruksmark ägd genom markandelar
Markandelar förvärvas genom avtal direkt med ägaren 
av markandelen eller indirekt genom fullmakt utfärdad 
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av respektive markandelsägare. Enligt lag ska parterna 
registrera överlåtelsen av marken för att transaktionen 
ska anses vara fullbordad. Förvärven av Bolagets ryska 
dotterbolag är gjorda (i) av agenter eller dotterbolag 
som är jordbruksföretag som brukar den relevanta 
marken eller (ii) av agenter som innehar sådan rätt 
genom fullmakt. 

När köparen har förvärvat alla markandelar av-
seende en viss jordbruksmark eller, om detta inte är 
möjligt, en tillräcklig mängd markandelar för att kunna 
bruka marken på ett effektivt sätt, avstyckas en fastig-
het vars storlek bestäms av de innehavda markande-
larna. Om inte alla markandelar av den samägda mar-
ken har blivit förvärvade, bestäms marken som ska 
avstyckas genom en viss procedur fastställd enligt lag, 
vilken inkluderar de återstående medlemmarna i sam-
äganderätten. Efter avstyckningen av fastigheten, 
måste ägaren registrera sitt ägande och blir först då 
ägare till fastigheten. Hyresavtalet, förvärv, fastighets-
bildning och därpå följande registrering av jordbruks-
mark är ett komplicerat och utdraget förfarande i 
Ryssland. Bolagets markförvärv är pågående och sker 
såsom beskrivs ovan, varför hänvisning sker till avsnitt 
avseende Riskfaktorer.

Väsentliga avtal i Ryssland
Utöver avtalen avseende förvärv av jordbruksmark 
enligt ovan, har Bolaget och dess ryska dotterbolag 
ingått ett antal avtal vilka avser förvärv, investeringar i 
och skötseln av jordbruksmarken. 

yenisey har ingått ett antal avtal med ryska bolag 
som agerar som agenter när andelar i jordbruksmark 
förvärvas från fysiska personer i Kurgan, Kursk, Lipetsk, 
Tambov samt Voronezh. Agenten är generellt sett för-
pliktad enligt agentavtalen att förvärva andelar i jord-
bruksmark och/eller jordbruksfastigheter i de regioner 
som utpekas av yenisey eller slutföra preliminära avtal 
med fysiska personer avseende framtida förvärv av 
deras mark. yenisey finansierar agenternas förvärv 
genom utställande av lån och liknande arrangemang. 
Enligt agentavtalen har agenterna fullgjort sina upp-
drag när agenten (i) överlämnar handlingar till yenisey 
(eller något av yeniseys dotterbolag) som utvisar den-
nes ägande till jordbruksmarken eller andelen i jord-
bruksmark samt (ii) under vissa agentavtal, överlåter till 
yenisey de preliminära avtalen ingångna med de 
fysiska personerna (inklusive fullmakt utfärdat av dessa 
fysiska personer). yenisey håller för närvarande på att 
säga upp agentavtalen och därvid antingen accepterar 
leveransen av jordbruksmarken eller överlåtelsen av 
registreringsprocessen av jordbruksmarken till bolags-
jurist. 

Utöver agentavtalen har yenisey och dess dotter-
bolag ingått ett flertal avtal avseende förvärv av jord-
bruksutrustning, frön och andra tillgångar som är 
väsentliga för bolagens verksamhet.

I linje med Bolagets strategi att minska sin expone-
ring mot agenter har yenisey och OOO Agrokultura 
Kursk (”Agrokultura Kursk”) ingått två avtal med en av 
sina agenter, OOO Arkada (”Arkada”). Avtalet med 
yenisey reglerar en uppgörelse mellan yenisey och 
Arkada om en slutbetalning på cirka RUB 15 miljoner 
(USD 498 0001)) som skulle betalats senast den 30 sep-
tember 2009. Regleringsbeloppet har vid ömsesidig 
avstämning reglerats nedåt och har inte slutligt fast-
ställts och betalning har därför inte skett. Beloppet 
kommer att fastställas till en lägre summa än tidigare 
angivet. Avtalet med Agrokultura Kursk reglerar en 
skyldighet för Arkada att avsluta preliminära köpeavtal 
med Agrokultura Kursk för en total markyta om 5 800 
hektar i Kursk. 

jordbruksmark i Ukraina
Under Sovjettiden utfördes jordbruksproduktion av 
kollektiva företag (kolchoser) som drevs med statligt 
ägda fastigheter och mark. Under senare delen av 
1990-talet initierade den ukrainska regeringen en jord-
bruksreform enligt vilken kolchoser skulle omorganise-
ras till jordbrukskollektiv medan statligt ägda fastighe-
ter och marker delades mellan anställda av sådana 
jordbrukskollektiv samt mellan pensionärer och 
anställda inom den sociala sektorn. De personer som 
erhöll andelar i fastigheter och jordbrukskollektiv, 
 vilket bekräftades genom fastighetsandelsbevis och 
markandelsbevis. Några av ägarna av markandelar 
konverterade senare sina markandelar till fastigheter 
via tilldelning/fördelning i form av apport av deras 
markandelar och formalisering av rättigheter till fastig-
heter, medan övriga ägare till markandelar ännu inte 
har utfört sådan tilldelning/fördelning.

Köp av jordbruksmark (inkluderande både fastighe-
ter och markandelar) är för närvarande begränsad på 
en tillfällig basis till antagandet av specifik markrelate-
rad lagstiftning av det ukrainska parlamentet. Det finns 
inga särskilda tidsangivelser avseende antagandet av 
dessa lagar. I direkt anslutning till att det tillfälliga för-
budet enligt ovan hävs kommer endast bolag vilka 
 bildats i Ukraina och aktier som innehas av andra 
ukrainska bolag/privatpersoner tillåtas att förvärva 
jordbruksmark. Enligt ukrainsk lag har juridiska perso-
ner och enskilda personer till och med den 1 januari 
2015 inte rätt att förvärva äganderättigheter till jord-
bruksmark som överstiger 100 hektar. 

1) Per den 30 september var RUB/USD-kursen 0,03319.
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Markägarstruktur 
För att förvärva jordbruksmark efter att det tillfälliga 
förbudet hävts har Agrokultura satt upp sin verksam-
het enligt följande: Agrokultura Management grunda-
des av Larontas (99,9 procent) och ARLF Agrokultura 
(0,1 procent) av rättigheterna (aktierna) i Agrokultura 
Management. Agrokultura Management äger i sin tur 
100 procent av rättigheterna (aktierna) i åtta ukrainska 
dotterbolag (Agrokultura Zakhid, Agrokultura 
Mostyska, Agrokultura Ternopil, Agrokultura Ivano-
Frankivsk, Agrokultura Volyn, Agrokultura Polissya, 
Agrokultura Volyni och Agrokultura Poltava). Se avsnitt 
Legal och operationell struktur.

Det är Bolagets uppfattning att ovan beskriven ägar-
struktur medför rätt att arrendera (samt arrendera i 
andra hand) mark tomter och markaktier i Ukraina samt 
medför en rätt att förvärva dessa när det tillfälliga för-
budet om försäljning av jordbruksmark hävs i fram-
tiden. 

Arrende av jordbruksmark 
Enligt ukrainsk lag får jordbruksmark arrenderas av 
affärsenheter eller individer. 

Processen avseende utförandet av markarrendeavtal 
innefattar i stort sett följande steg: 

1) förhandling med markägare avseende arrendeavta-
lets villkor; 

2) förberedelse av ett antal handlingar som ska under-
tecknas (innebärandes arrendeavtal tillsammans 
med obligatoriska bilagor (ritning över fastigheten, 
fastighetsregistreringsplan, överlåtelsehandling 
etc.)); 

3) undertecknande av arrendeavtalet; samt
4) statlig registrering av arrendeavtalet. 

Enligt ukrainsk lag blir markarrendeavtal giltiga från 
dess att de statligt registrerats. 

Arrendeavtal ingångna av Agrokulturabolag 
Per den 27 augusti 2009 bestod Bolagets markbank 
totalt av cirka 5 510,4412 hektar av arranderad jord-
bruksmark belägna i fyra regioner i Ukraina. Därutöver 
har 1 317 markarrendeavtal avseende 1 948,7768 hek-
tar mark registrerats och beviljats relevanta dotterbo-
lag rättigheter att nyttja relevanta fastigheter. Övriga 
markarrendeavtal håller på att registreras. 

Markarrendeavtal som ingåtts av Bolaget delas in i 
tre olika kategorier: 

1) fastighetsarrendeavtal;
2) markandelsarrendeavtal; samt
3) markandelsarrendeavtal som inte kräver dokument 

som bekräftar äganderätten.

Fastighetsarrendeavtal
Majoriteten av markarrendeavtalen som ingåtts av 
relevanta dotterbolag är fastighetsarrendeavtal 
ingångna med individer som innehar äganderätten till 
de berörda fastigheterna. Fastighetsarrendeavtal trä-
der i kraft vid registrering hos det statliga organet 
”Center of the State Land Cadastre” eller, i vissa regio-
ner, av den verkställande myndigheten i den lokala 
kommunfullmäktige (om det elektroniska systemet av-
seende registrering ännu inte fastställts). 

Fastighetsarrendeavtalen har ingåtts i identiska for-
mer och innehåller liknande bestämmelser (standard-
rättigheter och skyldigheter för parterna). 

Markandelsarrendeavtal
Markandelsarrendeavtal ingås med individer vilka 
innehar rättigheter till markandelar som inte fördelats 
genom apport. Markandelsarrendeavtal är föremål för 
registrering hos berörda verkställande myndigheter i 
den lokala kommunfullmäktige. 

Bolaget har, enligt Bolagets representanter, ingått 
markandelsarrendeavtalen i identiska former och de 
innehåller liknande bestämmelser (standardrättigheter 
och skyldigheter för parterna). 

Markandels arrende avtal som inte kräver dokument 
som bekräftar äganderätten
Detta avser sådana markandelsarrendeavtal som 
ingåtts med markandelsägare som inte har krävt doku-
ment som bekräftar äganderätten till fastigheten från 
kommunen. Enligt ukrainsk lag, har kommuner och 
lokala statliga förvaltningar rätt att bevilja arrende av 
sådana markandelar. Sådana markarrendeavtal får 
ändras (del av minskande areal av arrenderad mark) 
eller avslutas i fall vissa eller samtliga ägare av markan-
delar begär tilldelning av fastigheter genom apport. 

Det finns bara ett avtal av denna typ ingånget av 
Agrokultura Poltava, och detta avtal håller för närva-
rande på att registreras. 
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AVTAL OM TECKNING AV NyA AKTIER
Teckningsåtaganden
Aktieägarna Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden, 
som tillsammans representerar cirka 19 procent av det 
totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för offent-
liggörandet av prospektet den 15 december 2009, har 
åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar 
motsvarande cirka 19 procent av de nya aktierna i 
företrädesrättsemissionen.1)

BBAH
Bolaget har den 24 november 2009 offentliggjort ett 
erbjudande om att förvärva samtliga 4 616 331 utestå-
ende aktier i BBAH (”Budet”). BBAH är verksamt inom 
jordbruk, främst i Kaliningrad i Ryssland där det inne-
har cirka 15 000 hektar mark under kontroll (dock krävs 
ytterligare investeringar för att erhålla full kontroll över 
marken) och cirka 550 mjölkkor. 2008 skördade BBAH 
cirka 7 000 hektar och beräknar att skörda 11 000 hek-
tar under 2009. BBAH är sedan december 2008 i före-
tagsrekonstruktion. Per den 30 oktober 2009 hade 
BBAH 62 aktieägare. Budet innebär att Alpcot Agro 
erbjuder alla aktieägare i BBAH 0,142 ny aktie i Alpcot 
Agro för varje aktie i BBAH. Budet värderar BBAH till 
cirka 10,8 miljoner kronor, baserat på slutkursen för 
Alpcot Agro-aktien på First North den 23 november 
2009 på 19,50 kronor och korrigerat för företrädesrätts-
emissionen i Alpcot Agro. Om Budet accepteras fullt 
ut innebär det en emission om högst 655 420 nya 
aktier i Alpcot Agro, vilket motsvarar en utspädning i 
Alpcot Agro om högst 1,3 procent efter företrädes-
rätts emissionen (om den fulltecknas). De större aktie-
ägarna i BBAH, med ett aktieinnehav motsvarande 
cirka 35 procent av det totala antalet aktier i BBAH, har 
meddelat att de ställer sig positiva till Budet. 

Anmälningsperioden beräknas löpa från och med 
den 16 december 2009 till och med den 15 januari 
2010, med möjlighet till förlängning. Redovisning av 
likvid beräknas, om Budet fullföljs, ske omkring den 
29 januari 2009.

Fullföljandet av Budet är villkorat av:

1) att Alpcot Agros aktieägare bemyndigar styrelsen 
för Alpcot Agro vid den extra bolagsstämman den 
10 december 2009 att emittera de nya Alpcot Agro-
aktierna;

2) att Alpcot Agro erhåller giltiga och ovillkorade 
accepter av Budet från aktieägare i BBAH vilka mot-
svarar mer än 90 procent av det totala antalet aktier 
och röster i BBAH, före såväl som efter full utspäd-
ning, men att Alpcot Agro uttryckligen förbehåller 
sig rätten att fullfölja Budet även vid en lägre 
acceptansnivå;

3) att det föreslagna ackordet med BBAHs fordrings-
ägare godkänns av fordringsägarna och vinner laga 
kraft varigenom 75 procent av BBAHs upplupna 
skulder per 12 december 2008 skrivs av;

4) att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, 
beslut och andra åtgärder från myndigheter eller  
liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, med 
anledning av Budet, dess genomförande eller 
Alpcot Agros förvärv av BBAH har erhållits på för 
Alpcot Agro acceptabla villkor, och att varken Budet 
eller förvärvet av BBAH helt eller delvis omöjliggörs 
eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan 
reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut 
eller motsvarande omständighet, som ligger utanför 
Alpcot Agros kontroll;

5) att, utöver information som offentliggjorts av BBAH 
och information som Alpcot Agro på annat sätt hade 
kännedom om vid tidpunkten för Budets offentlig-
görande, (i) Alpcot Agro inte upptäcker att informa-
tion som offentliggjorts av BBAH eller på annat sätt 
tillhandahållits Alpcot Agro är felaktig eller vilse-
ledande i något väsentligt avseende, eller att infor-
mation om väsentlig omständighet som borde ha 
offentliggjorts av BBAH inte har blivit offentliggjord 
och (ii) ingen omständighet har inträffat som väsent-
ligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas 
väsentligt negativt påverka, BBAHs försäljning, 
resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar (för-
utom såvitt avser (a) den globala ekonomin eller 
ekonomin i ett särskilt geografiskt område i allmän-
het, förutsatt att sådan omständighet ej har en opro-
portionerlig påverkan på BBAH eller (b) aktie-
marknaden i Sverige eller annorstädes i allmänhet); 
och

6) att, med undantag för åtgärder vidtagna i BBAHs 
löpande affärsverksamhet, BBAH inte fattar några 
beslut med avseende på, (i) utgivande av aktier eller 
andra finansiella instrument i BBAH eller i ett dotter-
bolag (inklusive förändring i villkor för utgivna finan-
siella instrument), (ii) fusion av BBAH eller något 
dotter bolag, (iii) försäljning eller förvärv av väsentlig 
verksamhetsgren i BBAH eller dess dotterbolag, 
eller andra åtgärder av väsentlig betydelse för dess 
verksamhet och/eller omfattningen därav, (iv) förvärv 
eller försäljning av aktier i BBAH, eller (v) någon 
åtgärd som typiskt sett är ägnad eller kan förväntas 
leda till att Budet förhindras genom att försämra för-
utsättningarna för Budet eller dess genomförande. 
Alpcot Agro har förbehållit sig rätten att efterge ett 
eller flera av ovanstående villkor och att återkalla 
Budet för det fall något eller samtliga av ovanstå-
ende villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas eller 
eftergivits.

1)  Adressen till Andra AP-fonden är Box 111 55, 404 24 Göteborg och adressen till Tredje AP-fonden är Box 1176, 111 91 Stockholm. Teckningsåtagandena ingicks 
den 11 december 2009 respektive 23 november 2009.
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Bolaget har också givit ett lån om 500 000 kronor till 
BBAH. Lånet löper med en ränta på tre procent och 
förfaller till betalning den 31 december 2009.

LÅN OCH KONCERNINTERN FINANSIERING
Flera av Koncernens ryska dotterbolag har ingått låne-
avtal (inklusive därtill hörande avtal som till exempel 
borgensavtal) med utomstående långivare som till 
exempel Sberbank och Rosselkhozbank. För närva-
rande uppgår utestående skuld enligt dessa avtal till 
sammanlagt cirka RUB 341,7 miljoner. De finansiella 
avtalen innehåller sedvanliga villkor, inklusive utfästel-
ser och garantier. 

Under 2009 har Bolaget ingått två låneavtal med det 
luxemburgska dotterbolaget Rusar. Enligt avtalen, 
lånar Bolaget ut 48 miljoner kronor samt 24 miljoner 
kronor till Rusar med en årlig ränta om tre procent. 
Villkoren i de två avtalen är snarlika varandra. 

Vidare har Bolaget den 31 december 2008 ingått ett 
överlåtelseavtal med Rusar, varigenom Bolaget har 
överfört sina rättigheter och skyldigheter som långivare 
till Rusar om sammanlagt 23 låneavtal och ett överlåtel-
seavtal (tillsammans kallade ”Låneavtal”)  mellan 
Bolaget och yenisey. Det sammanlagda lånebeloppet 
enligt Låneavtalen uppgår till RUB 4 618 758 711,92 
(USD 153 miljoner1)). Som ersättning ska Rusar erlägga 
ett belopp om totalt 1 210 114 782 kronor (USD 173 mil-
joner2)) vilket motsvarar lånebeloppen. Rusar får 
erlägga ovannämnda belopp vid viken tidpunkt som 
helst, dock inte senare än den 31 december 2018. 

Under 2008 har Bolaget ingått två låneavtal med de 
ukrainska företagen TOV Agrokultura Zakhid 
(”Agrokultura Zakhid”) och Agrokultura Management. 
Enligt ramavtalen har Bolaget möjlighet att låna upp 
till USD 10 miljoner från respektive bolag. Villkoren i de 
två avtalen är snarlika varandra. Lånen, som löper med 
en årlig ränta om sex procent, ska återbetalas i sin hel-
het jämte upplupen ränta inom sex år från den första 
utbetalningen, dock senast den 31 december 2014. 
Per 31 oktober 2009 var USD 10 425 000 utnyttjat.

Bolaget har ingått flera borgensavtal, varvid Bolaget 
har garanterat dotterbolagens förpliktelser i samband 
med bland annat inköp och/eller leasing av maskiner.

VARUMäRKEN
ACM har genom ett licensavtal givit Bolaget en exklu-
siv licens att använda gemenskapsvarumärket 
ALPCOT och det ryska varumärket ALPCOT inom EU, 
inklusive Cypern, och Ryssland till 2018. Bolaget har 
åtagit sig att fram till december 2013 ha ordet 
”Alpcot” i sin firma. Om Bolaget inte tar bort ALPCOT 

från sin firma, med början 2014, ska Bolaget betala tre 
procent av sin nettoomsättning till ACM som ersätt-
ning för licensen. Bolaget är självt ansvarigt för alla 
intrång i tredje mans immateriella rättigheter som 
användningen av varumärkena innebär och ska hålla 
ACM skadeslöst för alla anspråk på grund av Bolagets 
användning av varumärkena, inklusive, men ej begrän-
sat till krav från tredje man. ACM har rätt att säga upp 
avtalet om ägandet i Bolaget eller dess ledning 
förändras. 

Bolaget har vidare inlämnat en nationell varumär-
kesansökan i Sverige avseende ordmärket 
AGROKULTURA. Baserat på den svenska ansökan har 
Bolaget också ingivit en internationell ansökan om 
registrering av ordmärket AGROKULTURA riktad till 
Vitryssland, Norge, Ryssland, Ukraina och en gemen-
skapsvarumärkesansökan till The Office for Harmoniza-
tion in the Internal Market. 

Vidare har Bolaget hos Bolagsverket registrerat bifir-
man Agrokultura.

FöRSäKRINGSSKyDD
Bolagets verksamhet är, på grund av situationen i 
Ryssland, endast till viss del försäkrad, se avsnittet 
Riskfaktorer – Begränsat försäkringsskydd. 

TVISTER
Alpcot Agro är inte, och har inte varit, part i några 
rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklu-
sive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som 
Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de 
senaste tolv månaderna och som nyligen haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller 
Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. 

TILLSTÅND OCH REGELVERK
Bolaget anser att det i allt väsentligt följer samtliga 
gällande lagar och förordningar och att bolagen har 
erforderliga tillstånd för sina verksamheter.

TRANSAKTIONER MED NäRSTÅENDE
Alpcot Agro har inte utgivit några lån, utfästelser eller 
garantier till eller till förmån för Bolagets styrelseleda-
möter, anställda, revisorer eller till Investerings råd-
givaren. Utöver vad som anges nedan är Bolagets sty-
relseledamöter, anställda, lokala investeringsrådgivare 
eller ACM (inklusive personerna presenterade under 
avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare, revisorer 
och rådgivare – Inves te ringsrådgivaren), varken direkt 
eller indirekt, inblandade i affärstransaktioner med 
Bolaget, som är eller har varit ovanliga till sin karaktär 

1) Per den 30 september 2009 var RUB/USD-kursen 0,03319.
2) Per den 30 september 2009 var SEK/USD-kursen 0,1427.
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eller med avseende på villkoren. Detta gäller även 
transaktioner som i något hänseende är oreglerade 
eller icke slutförda. 

Koncernen har genom Managementavtalet anlitat 
ACM som investeringsrådgivare för att verkställa sin 
investeringsstrategi. ACM kontrolleras av ett antal av 
Koncernens aktieägare. För vidare information om 
Management avtalet, se avsnittet Legala frågor och 
kompletterande information – Väsentliga Avtal – 
Management avtalet ovan. 

Bolagets dotterbolag ARLF Agrokultura och 
Agrokultura har förvärvat yenisey från en person som 
har anknytning till en av aktieägarna i Bolaget. 

yenisey lånade den 6 april 2007 ut RUB 1 miljoner 
(USD 33 1901)) till Delway LLC Management, ett företag 
där Peter Geijerman vid tidpunkten var en större aktie-
ägare. Samma datum överfördes ett belopp på 
600 000 rubler (USD 19 9142)) till Delway LLC Manage-
ment. Beloppet återbetalades därefter till yenisey den 
7 juni 2007. Det har inte gjorts några ytterligare trans-
aktioner mellan bolagen. Vid tidpunkten då lånet gavs 
hörde yenisey inte till Koncernen.

I december 2008 förvärvade Bolaget Rusar från 
Mustique Capital Holding S. A. Köpeskillingen upp-
gick till 31 000 Euro. Majoriteten av Mustique Capital 
Holding S.A. ägs av Björn Lindström och Katre Saard.

I juni 2009 förvärvade Bolaget OOO UK Agrokultura 
av Peter Geijerman och V.V. Ushakov. V.V. Ushakov var 
närstående vid tidpunkten för förvärvet.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGäNGLIGA  
FöR INSpEKTION
Kopior av följande dokument hålls under tecknings-
tiden under kontorstid tillgängliga för granskning på 
Bolagets huvudkontor på Birger Jarlsgatan 2 i Stock-
holm:

a) stiftelseurkund för Bolaget
b) bolagsordning för Bolaget
c) räkenskaper för Bolaget avseende räkenskapsåren 

2007 och 2008
d) delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2009
e) detta prospekt

Dokumenten kommer även att finnas tillgängliga på 
Bolagets hemsida www.alpcotagro.com. Informa-
tionen på Bolagets hemsida är inte införlivad i detta 
prospekt och utgör inte en del av detta prospekt.

RÅDGIVARE
Vid företrädesrättsemissionen bistår Carnegie som 
finansiell rådgivare. Carnegie har inga ekonomiska 
intressen i Bolaget.

1) Per den 30 september var RUB/USD-kursen 0,03319.
2) Per den 30 september var RUB/USD-kursen 0,03319.
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FySISKA pERSONER
Kapitalinkomster, såsom utdelning och kapitalvinster 
vid försäljning av marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter, beskattas normalt i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 pro-
cent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för even-
tuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet 
(skattemässigt anskaffningsvärde). Omkostnads-
beloppet beräknas enligt den så kallade genomsnitts-
metoden. Det innebär att omkostnadsbeloppet för 
samtliga delägarrätter av samma slag och sort beräk-
nas gemensamt med hänsyn till inträffande föränd-
ringar i innehavet. BTA anses därvid inte vara av samma 
slag och sort som befintliga aktier förrän beslutet om 
Företrädesemissionen registrerats. För marknadsnote-
rade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt 
bestämmas enligt den så kallade schablon metoden till 
20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgif-
ter i samband med denna dragits av. 

Som huvudregel är 70 procent av en kapitalförlust 
avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. 
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för 
andelar i svenska investeringsfonder som innehåller 
endast svenska fordringsrätter) ska dock dras av i sin 
helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana till-
gångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag 
och utländska juridiska personer. 

För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska 
aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten 
till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapital-
förluster är hänförliga till både marknadsnoterade del-
ägarrätter och onoterade andelar ska förluster som 
uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av 
före förluster på onoterade andelar. Till den del en 
kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller 
onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska 

juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska 
förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 
70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges skattereduktion från skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Sådan reduktion medges 
med 30 procent av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av det 
återstående underskottet. Underskott kan inte sparas 
till senare beskattningsår. 

jURIDISKA pERSONER
Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas nor-
malt för alla inkomster, inklusive kapitalvinster och 
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med 
en skattesats om 26,3 procent (för räkenskapsår som 
påbörjats före den 1 januari 2009 gäller dock skattesat-
sen 28,0 procent). För beräkning av kapitalvinst res-
pektive kapitalförlust, se ovan under rubriken Fysiska 
personer. 

Avdragsgilla kapitalförluster på aktier kan endast 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägar-
rätter. Sådana kapitalförluster kan dock, om vissa vill-
kor är uppfyllda, även kvittas mot kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter inom samma koncern, 
förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger mellan 
bolagen. Kapitalförluster på aktier och andra delägar-
rätter som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskatt-
ningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på 
sådana tillgångar under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden. 

UTNyTTjANDE AV ERHÅLLNA  
TECKNINGSRäTTER M.M.
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier 
sker inte någon beskattning. När utnyttjade tecknings-
rätter grundas på aktieinnehav utgörs omkostnads-
beloppet för nya aktier av teckningskursen. 

Skattefrågor i Sverige

Följande avsnitt är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan aktualiseras av föreliggande 
Företrädesemission. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell 
information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Redogörelsen är inte 
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exem
pelvis inte de regler som gäller för så kallade fåmansföretag. Beskrivningen behandlar inte heller de regler som i 
vissa fall gäller i bolagssektorn beträffande skattefri kapitalvinst och utdelning på så kallade näringsbetingade 
andelar eller aktiebaserade delägarrätter. Inte heller behandlas de regler som gäller för aktier som ägs av handels
bolag eller utgör lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna 
nedan kan uppkomma också för andra kategorier av skattskyldiga, såsom exempelvis investmentföretag och 
investeringsfonder. Varje aktieinnehavare bör konsultera skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan upp
komma med anledning av Företrädes emis sionen, exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller 
andra särskilda regler är tillämpliga. 
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AVyTTRING AV ERHÅLLNA TECKNINGSRäTTER 
Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att 
delta i företrädesemissionen kan sälja sina tecknings-
rätter. Vid avyttring ska skattepliktig kapitalvinst beräk-
nas. Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav 
anses anskaffade för noll kronor. Schablonmetoden får 
inte användas för teckningsrätter som grundas på 
aktieinnehav. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för 
utgifter för avyttring ska således tas upp till beskatt-
ning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga 
aktierna påverkas inte. 

FöRVäRVADE TECKNINGSRäTTER 
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar 
teckningsrätter på marknaden utgör vederlaget 
anskaffningsutgift för dessa. Utnyttjande av tecknings-
rätter utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas 
omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av 
omkostnadsbeloppet för erhållna aktier. Avyttras istäl-
let teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. 
Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas 
enligt genomsnittsmetoden. Den s k schablonmeto-
den får användas för marknadsnoterade teckningsrät-
ter förvärvade på nu angivet sätt. 

BESKATTNING AV UTDELNING
För fysiska personer är skattesatsen på utdelning på 
marknadsnoterade aktier normalt 30 procent. För 
fysiska personer bosatta i Sverige innehålls preliminär-
skatt med 30 procent på utdelningen om utbetalning 
sker genom central värdepappersförvarare eller lik-
nande institution. Preliminärskatt innehålls normalt av 
Euroclear Sweden eller, vid förvaltarregistrerade aktier, 
av förvaltaren. 

För juridiska personer är skattesatsen 26,3 procent 
(för räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 
2009 gäller dock skattesatsen 28,0 procent) på utdel-
ning på marknadsnoterade aktier. För vissa juridiska 
personer gäller särskilda regler.

UTLäNDSKA AKTIEäGARE 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett 
svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. 
Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i all-
mänhet reducerad genom skatteavtal med andra län-
der för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige 
verkställer normalt Euroclear Sweden eller, vid förval-
tarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för 
kupongskatt. 

Innehavare av aktier och teckningsrätter som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedri-
ver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige 
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid 
avyttring av aktier eller teckningsrätter. Innehavare kan 
dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska perso-
ner som är begränsat skattskyldiga i Sverige i vissa fall 
bli föremål för svensk kapitalvinstbeskattning vid avytt-
ring av vissa delägarrätter (såsom aktier och tecknings-
rätter) om de vid något tillfälle under det kalenderår 
då avyttringen sker eller under något av de föregå-
ende tio kalenderåren har varit bosatta eller stadigva-
rande vistats i Sverige. I många fall är denna beskatt-
ningsrätt begränsad genom skatteavtal mellan Sverige 
och andra länder.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL) 97

Delårsrapport januari – juni 2009

pERIODEN I KORTHET

(Siffror inom parentes avser perioden 1 januari – 30 juni 2008 om inte annat anges)

Summa omsättning och värdering till verkligt värde uppgick till KSEK 215 672 (81 699) , varav KSEK  ■

126 766 (71 819) utgjorde resultat från värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar vid periodens 
slut.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK –53 414 (–25 361) och periodens resultat uppgick till  ■

KSEK –47 999 (–27 897).

Resultat per aktie uppgick till –1,63 kronor (–1,30). Eget kapital per aktie den 30 juni 2009 var SEK 37,74  ■

(43,23)

Genom fortsatt konsolidiering i Kursk, ökade arealen mark under kontroll i Ryssland till 161 000 hektar  ■

(133 000), varav direkt och indirekt ägd mark uppgick till 91 000 hektar (78 000).1) En gård i Voronezh  har 
avyttrats under perioden. 

Sådden i Ryssland och Ukraina under jordbruksåret 2008/2009 uppgick till cirka 74 900 (55 600) hektar  ■

respektive 6 100 (–). 

Bolaget har förändrat uppställningen av resultaträkningen från en s.k. funktionsindelad till till en s.k.  ■

kostnads slagsindelad för att ge en mer transparent bild av Koncernens verksamhet. 

I mars tillfördes Bolaget 65 miljoner kronor i en emission av konvertibla skudebrev riktad till institutio- ■

nella investerare.

Efter periodens utgång har Bolaget meddelat sin avsikt om att ansöka om listning på NASDAQ OMX  ■

First North under hösten 2009.

Vid tidpunkten för publiceringen av denna rapport har flera av Koncernens dotterbolag genomfört skör- ■

den och andra håller på att slutföra den i respektive regioner. 

1) Se definitioner av ”Mark under kontroll” och ”Ägd mark” på sidan 17.

Höstvete i Voronezh.
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VD-ORD

Bolaget avslutade första halvåret 2009 med en för-
lust på 48,0 miljoner kronor. Reslutatet har påver-
kats negativt av den svaga spannmålsmarknaden 
under första halvåret i Ryssland. Vidare är Bolaget 
konservativt vid bedömningen av sina kostnader, 
eftersom samtliga kostnader för investeringsråd-
givaren har bokförts som kostnader trots att konso-
lidiering av jordbruksmark är värdeskapande. Trots 
det ekonomiska resultatet för första halvåret 2009 
utvecklas Alpcot Agro i rätt riktning. Efter den radi-
kala förändringen av det ekonomiska klimatet 
under 2008 inledde vi en strategisk översyn. Alpcot 
Agro genomför nu de åtgärder som den strategiska 
översynen gav vid handen. En del åtgärder är redan 
genomförda såsom kostnads besparingar och 
stängningen av stockholmkontoret. Andra åtgärder 
såsom att omstrukturera markinnehavet och öka 
det direkta ägande av marken pågår, men kräver 
mer tid. 

Vi meddelade i juli 2009 våra planer att ansöka 
om notering av Alpcot Agros aktier på NASDAQ 
OMX First North i Stockholm. Noteringen utgör en 
viktig milstolpe för Alpcot Agro. NASDAQ OMX 
First North är ett naturligt första steg, men målsätt-
ningen är att flytta till NASDAQ OMX huvudlista på 
cirka två års sikt.

Skördearbetet påbörjades i mitten av juli. Mer 
än 90 % av höstvetet hade bärgats i slutet av 
augusti, medan vi kommer inleda skördearbetet av 
solrosor och majs senare i höst. Resultaten är blan-
dade. Den genomsnittliga avkastningen för höstve-
tet ser ut att hamna på omkring 2,8 ton per hektar, 
och har påverkats negativt framför allt av torkan på 
Bolagets gårdar i Volgograd. Däremot förefaller 
nära två tredjedelar av det bärgade höstvetet vara 
av kvarnvetekvalitet. Eftersom priset på kvarnvete 
betalas med en hög premie i Ryssland jämfört med 
fodervete, kommer detta att kompensera för den 
lägre avkastningen.

Det har också skett några förändringar i mark-
innehavet under 2009. Alpcot Agro har erhållit 
direktregistrerat ägande avl cirka 19 000 hektar, och 
gör betydande framsteg med registreringen av 

indirekt ägd mark. I en region, Volgograd, är mark-
registreringsprocessen av 18 000 hektar snart avslu-
tad. Alpcot Agro kommer inom kort att ha erhållit 
mark direktregistrerad i Bolagets namn eller regist-
rerat som 49-åriga arrendeavtal från lokala myndig-
heter. Den arrenderade marken i Volgograd kan för-
värvas av bolaget till ett förmånligt pris om tre år.

Vi har också sett en attitydförändring under 
sommaren 2009, intresset för bra jordbruksmark är 
försiktigt tilltagande från både ryska och utländska 
investerare. Vi kommer att fortsätta att utveckla 
markinnehavet både genom försäljningar, förvärv 
och bytesaffärer för att nå en ännu effektivare arron-
dering av Bolagets markinnehav. För närvarande 
kontrollerar Alpcot Agro 161 000 hektar jordbruks-
mark. Även om Bolaget inte aktivt utökar markinne-
havet idag, kommer Bolaget fortfarande delta i 
affärer som ökar aktieägarvärdet.

Alpcot Agros mjölkgårdar utgör en viktig del av 
Bolagets verksamhet. Vi har rekryterat en erfaren 
ledning under 2009 och vi ser mycket stor potential 
i att utveckla Bolagets tre stora mjölkgårdar till en 
lönsam del av Alpcot Agro. En långsiktig vision för 
mjölkgårdarna kommer att utarbetas under hösten 
2009. 

Alpcot Agro etablerade sig i Ukraina under 
2008. Expansionen stoppades dock på ett tidigt 
stadium på grund av finanskrisen. Trots det lägliga 
beslutet att temporärt bromsa expansionen, har 
Bolaget etablerat en solid plattform för framtida till-
växt. Verksamheten och expansion i Ukraina kom-
mer att kräva ytterligare kapital, vilket har föranlett 
Bolaget att undersöka möjligheten av en avknopp-
ning av den ukrainska verksamheten och därige-
nom finansiera expansionen separat.

Björn Lindström
Verkställande direktör
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MARKNADEN
Globala situationen

Efter ett högt vetepris på världsmarknaden under 
första halvåret av 2008 föll prisena ott bottnade ut 
under slutet av 2008 och början av 2009. En åter-
hämtning av vetepriserna i kölvattnet av en stabili-
sering av världsekonomin bröts under sommaren 
2009 av den säsongsmässiga skördeeffekten och 

höjda prognoser för vete- och majsskördarna på 
det norra halvklotet. International Grain Council 
(IGC) förväntar sig att den globala veteskörden 
jordbruksåret 2009/10 kommer att uppgå till 
654 miljoner ton, vilket är en minskning med 
omkring 5% från det senaste jordbruksåret på 
687 miljoner ton. 

Källa: Reuters. (Matif är idag en del av Euronext men vetekontrakt kallas fortfarande Matif)

MATIF Kvarnvete, USD

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Jul-09Apr-09Jan-09Okt-08Jul-08Apr-08Jan-08Okt-07Jul-07Apr-07Jan-07Okt-06Jul-06Apr-06Jan-06

MATIF Kvarnvete, USD

Höstråg i Kursk.

Solrosor i Voronezh.
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Skörden i Ryssland

Under fjolåret hade Ryssland en rekordskörd på 
108 miljoner ton spannmål. Enligt de senaste offici-
ella prognoserna från Jordbruksministeriet kommer 
spannmålsskörden i Ryssland att uppgå till 85 miljo-
ner ton 2009, vilket ä en nedgång med över 21% 
från i fjol. Huvudorsaken till den minskade spann-
målsskörden är torkan i många regioner, framför allt 
i Volgaregionen. I Volgograd har det varit det tor-
raste året på 30 år. Under jordbruksåret som slutade 
30 juni 2009 exporterade Ryssland 23 miljoner ton 
spannmål, varav 9 miljoner ton är hänförligt till 
första  halvan av 2009. 

prisutveckling

Priserna på spannmål i Ryssland är korrelerade med 
världsmarknadspriserna. Under år med goda skör-

dar i Ryssland, brukar vanligtvis priserna i olika regi-
oner motsvara exportpriserna med avdrag för trans-
portkostnader till exporthamnar. Priset på kvarnvete 
i centrala regionen illustreras i diagrammet nedan. 
Säsongsmässiga lägstapriser nås vanligtvis under 
själva skördesäsongen eller strax därefter, medan 
priserna ofta når sin topp någonstans mellan kalen-
derårets första och andra kvartal. Skillnaden mellan 
högsta- och lägstapriser under jordbruksåret har 
varierat mellan 25 % och 75 % de senaste åren. Pri-
serna i mitten av augusti i Voronezh inklusive moms 
var omkring RUR 4 200 (USD 133) per ton klass 3 
vete (högkvalitativt kvarnvete), omkring RUR 3 400 
(USD 108) per ton klass 4 vete (kvarnvete av god 
kvalitet) och omkring RUR 2 400 (USD 76) per ton 
klass 5 vete (fodervete).

Priserna förväntas återhämta sig från nuvarande 
nivåer under det innevarande jordbruksåret. Kvali-
ten på årets skörd förväntas vara bättre i år än ifjol, 
vilket borde bidra till en minskad premie för kvarn-
vete jämfört fodervete. Å andra sidan förväntas 
ryska staten inte att köpa fodervete inom ramen för 
interventionsprogrammet, i motsats till i fjol, vilket 
borde medföra stort utbud av fodervete på 
marknaden .

Statliga interventioner

Ryska staten understöder jordbrukssektorn genom 
ett interventionsprogram, där man köper spannmål 

till förutbestämda priser. Förra året annonserades 
spannmålsupphandlingen den 19 augusti och inter-
ventionerna förväntas av branchexperter att börja 
inom kort även i år. Prisnivåerna till vilka staten 
köper spannmål inom interventionsprogrammet är 
desamma som ifjol – RUR 5 500 (USD 174) per ton 
klass 3 vete och RUR 4 900 (USD 155) per ton klass 4 
vete. Ännu så länge har inga planer på att köpa in 
fodervete tillkännagjorts. Programmets omfattning 
har reducerats, staten planerar att spendera RUR 20 
miljarder jämfört med RUR 40 miljarder under före-
gående jordbruksår. 

Ryskt kvarnvete, (FCA centrala regionen), USD

Källa: Reuters
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VERKSAMHETEN I RySSLAND
Växtodling 

Bolaget har sått cirka 74 900 (55 600) hektar i Ryssland under 2008/2009, varav höstsådden uppgick till 50 800 
hektar och vårsådden till 24 100 hektar. En sammanfattning av sådden per gröda och region återfinns i tabel-
len nedan. 

Gröda Voronezh Volgograd Tambov Kursk Kurgan Lipetsk Totalt
Höstvete 17 400 6 200 5 800 9 700 6 500 45 600
Höstråg 3 300 1 500 4 800
Höstraps 400 400
Solrosor 6 600 800 2 000 9 400
Vårvete 200 2 100 700 700 3 700
Korn 700 1 300 2 000
Majs 1 700 1 700
Vårraps 600 600
Soja 100 100
Fodergrödor 3 700 2 900 6 600
Totalt 34 100 7 000 7 800 13 300 700 12 000 74 900

Skörden 2009

Skörden av höstvete, råg och korn kommer nästan 
att vara avslutad i slutet av augusti. Den genom-
snittliga avkastningen för höstvete och korn förvän-
tas bli omkring 2,8 (3,5) respektive 2,8 (3,0) ton per 
hektar, medan höstrågen förväntas hamna omkring 
2,2 (2,2) ton per hektar. Skördearbetet av solrosor 
och majs inleds senare i höst. Avkastningen för 
höstvetet är en besvikelse, men nedgången är i 
linje med den generella utvecklingen i Ryssland i år 
med lägre avkastning som en följd av den torra 
andra hälften av sommaren, framför allt i Volga re-
gionen. Alpcot Agro hade också problem med en 
virussjukdom hos en av vetesorterna, som inte kom-
mer att användas framöver. Positivt är emellertid att 
att kvaliteten på vetet är betydligt bättre i år jämfört 
med ifjol och det kommer att kompensera i viss 
utsträckning för de lägre volymerna. 

Höstbruket

Bolaget planerar ett höstbruk på uppemot 50 000 
hektar höstvete i Ryssland. Bolaget planerar inte att 
i någon större utsträckning så några andra grödor 
än höstvete. 

Djurhållning

Per den 30 juni 2009 hade Alpcot Agro omkring 
5 000 djur på tre större gårdar, varav ca 2 500 djur är 
mjölkkor. Arbete pågår med att fasa ut ryska djur 
och att ersätta dem mer högproduktiva kor med en 
produktionskapacitet på upp till 10 000 kg mjölk 
per ko och år. Mjölkpriserna har varit låga under 
början av året men har återhämtat sig under som-
maren. Under första halvan av 2009 genererade 
mjölkproduktionen och djurhållningen intäkter 
motsvarande ca 8 % av Alpcot Agros samlade kon-
soliderade intäkter. 

Ledningens fokus har under första halvåret varit 
att förstärka organisationen och öka produktivite-
ten i verksamheten. Målet är att nå en genomsnitt-
lig produktion per mjölkko och år på 7 500 kg inom 
tre år, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet 
i Ryssland.

Organisation

Alpcot Agro har under början av 2009 slutfört den 
strategiska översynen som påbörjades i höstas. 
Antalet anställda har reducerats och åtgärder för att 
öka effektiviteten har påbörjats. Bolagets produk-
tionscentrum i Voronezh har flyttat in i ett nyrenove-
rat kontor under sommaren 2009. En ny kontors-
lokal i Moskva har identifierats för det nya 
huvudkontoret och ett hyreskontrakt förväntas 
undertecknas inom kort. 
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INVESTERINGAR I RySSLAND
Mark 

Den viktigaste förändringen sedan den senaste 
uppdateringen av markinnehavet är expansionen i 
Kursk. Bolaget valde att fortsätta att konsolidiera 
hela det initialt utvalda landområdet i Kursk för att 
skapa en mer attraktiv marktillgång. Bolaget kom-
mer att utvärdera sin långsiktiga närvaro i Kursk när 
registreringsprocessen kommit längre. Alpcot Agro 
använde en gård i Voronezh som delbetalning för 
landförvärvet i Kursk. Fördelningen av Bolagets 
markinnehav per land under kontroll och ägd mark i 
de olika regionerna framgår av tabellen nedan.

Av den ägda marken har Bolaget direktregistre-
rat omkring 19 000 hektar. Siffran förväntas öka 
avsevärt under året eftersom Bolaget väntar på slut-
giltig registrering av stora markområden. Registre-
ringsprocessen av Bolagets mark i Volgograd är 
helt slutförd, och all mark under kontroll i Volgo-
grad är antingen direktregistrerad i Bolagets namn 
eller registrerade som 49-åriga arrendeavtal från i 
huvudsak lokala myndigheter. Den arrenderade 
marken i Volgo grad kan förvärvas av Bolaget till ett 
förmånligt pris om tre år. 

Area (hektar)
Mark  

under kontroll ägd mark
Voronezh 62 000 30 000
Volgograd 18 000 3 000
Tambov 12 000 8 000
Kursk 41 000 26 000
Kurgan 13 000 13 000
Lipetsk 15 000 11 000
Totalt 161 000 91 000

Maskiner och utrustning 

Alpcot Agro använder huvudsakligen västerländska 
maskiner och jordbruksutrustning som traktorer, 
såmaskiner, kultivatorer, sprutor och spridare för 
fältarbeten, medan ryska maskiner som lastbilar, 
tankbilar och servicefordon används i support-
funktioner.

Alpcot Agro har under det första halvåret 2009 
förvärvat sex nya Claas Tucano skördetröskor för 
totalt 18 miljoner kronor. Bolaget har en tillräcklig 
så- och kultivatorkapacitet för ett höstbruk på upp 
till 50 000 hektar.

Lagringskapacitet 

Bolaget har utökat sin lagringskapacitet i planlager 
och hus till omkring 145 000 ton per 30 juni 2009. 
Bolaget disponerar också lufttäta tält med en kapa-
citet på 35 000 ton, varav Bolaget för närvarande 
använder 7 000 ton. Över tiden hoppas Bolaget 
kunna utöka lageranläggningarna med existerande 
ryska eller nybyggda spanmålssilon. En spannmåls-
silo med kapacitet på 10 000 ton är under byggna-
tion i Voronezh. 

Lagringskapacitet (ton) planlager Hus Totalt
Kursk  1 000  8 000  9 000 

Lipetsk  3 500  25 000  28 500 

Tambov  1 500  16 000  17 500 

Volgograd  1 500  9 500  11 000 

Voronezh  15 300  64 000  79 300 

Totalt  22 800  122 500  145 300 

Fälten förbereds för solrosor i Ertil.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL) 103

Delårsrapport januari – juni 2009

UKRAINA

Bolaget etaberade sig i Ukraina under 2008, och är 
verksamt i fyra regioner: Poltava, Volyn, Lviv och 
Ivano-Frankivsk. Verksamheten och expansions-
planen för Ukraina kommer att kräva ytterligare 
kapitaltillskott, vilket har föranlett bolaget att utvär-
dera möjligheten att genomföra en avknoppning av 
Ukrainaverksamheten och därigenom finansiera 
expansionen i Ukraina separat. 

Växtodling

Under hösten och våren 2008/2009 har Bolaget sått 
omkring 6 100 hektar i Ukraina, se tabellen nedan.
 
Gröda Hektar
Höstvete 4 200
Vårvete 300
Bovete 600
Senap 700
Övriga grödor 300
Totalt 6 100

I mitten av augusti hade omkring 75 % av höstvetet 
bärgats.Eftersom en del av höstvetet såddes sent 
på året och på mark som tidigare legat i träda finns 
det utrymme för betydliga förbättringar i Bolagets 
avkastning under 2009. 

Organisation

Bolaget har omkring 50 anställda i Ukraina. Inga 
större organisatoriska förändringar har ägt rum 
under första halvåret 2009. 

Det planerade höstbruket 2009

Bolaget planerar att höstså uppskattningsvis 4 000 
hektar höstvete och höstraps i Ukraina. 

Mark

Bolaget kontrollerar för närvarande omkring 6 000 
hektar jordbruksmark i Ukraina, varav omkring 1 300 
är registrerade i Bolagets namn. 

Investeringar i maskiner, utrustning och lager  
under perioden 

Bolaget införskaffade fyra begagnade Claas 
skörde tröskor under sommaren 2009 som använts 
under skördearbetet. Bolaget håller på att förvärva 
lagringskapacitet i västra Ukraina.

Höstvete i Poltava.
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FINANSIELL INFORMATION

(Siffror inom parentes avser perioden 1 januari – 
30 juni 2008 om inte annat anges.)

Kommentarer och förklaringar till bokslutet 
1. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för perioden som avslutades per 
den 30 juni 2009 är upprättad i enlighet med IAS 34 
och den svenska Årsredovisningslagen. Koncernre-
dovisningen har i likhet med årsbokslutet för 2008, 
upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av 
EU. Moder bolagets redovisning har upprättats 
enligt Årsredovisningslagen och, RFR 2.2 Redovis-
ning för juridiska personer från Rådet för Finansiell 
Rapportering. 

Under perioden har samma redovisningsprinci-
per tillämpats som för räkenskapsåret 2008 och 
såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2008, 
med följande undantag (se nedan) på grund av nya 
eller omarbetade standarder, tolkningar och för-
ändringar som antagits av EU och som ska tillämpas 
från den 1 januari 2009. Endast de nya eller omar-
betade standarder som haft en effekt på Koncernen 
beskrivs nedan.

Delårsrapporten innehåller inte all den informa-
tion och de upplysningar som återfinns i årsredovis-
ningen och delårsrapporten bör därför läsas till-
sammans med årsredovisningen för 2008.

1.1 Nya eller omarbetade standarder

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Den omarbetade standarden delar upp föränd-
ringar i eget kapital till följd av transaktioner med 
ägare och andra förändringar. Uppställningen över 
förändringar i eget kapital kommer endast att inne-
hålla detaljer avseende ägartransaktioner. Därut-
över introducerar standarden begreppet ”Rapport 
över totalresultat” som visar alla poster avseende 
intäkter och kostnader även det som tidigare redo-
visats i ”Koncernens rapport över förändringar i 
eget kapital i sammandrag”, an tingen i en enskild 
uppställning, eller i två separata uppställningar. 
Koncernen har valt att presentera rapport över 
totalresultat i en enskild uppställning, ”Koncernens 
rapport över total resultat i sammandrag”.

IFRS 8 Rörelsesegment
IFRS 8 Rörelsesegment trädde i kraft 1 januari 2009 
och är tillämplig för företag vars lån eller aktier är 
noterade på reglerad marknadsplats eller för före-
tag som står i begrepp att noteras på reglerad 
marknadsplats. Standarden kräver att finansiell och 
beskrivande information lämnas om rörelseseg-
ment där segmentinformationen presenteras 
ut ifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den 
presenteras på det sätt som den används i den 
interna rapporteringen. Ledningen avser att imple-
mentera standarden i samband med den planerade 
noteringen på First North under hösten 2009.

1.2 Presentationsformat avseende resultaträkningen

Koncernen har, i enlighet med IAS 1, från och med 
den 1 januari 2009 bytt presentationsformat på sin 
resultaträkning från en s.k. funktionsindelad resul-
taträkning till en s.k. kostnadsslagsindelad. Led-
ningen bedömer att en kostnadsslagsindelad resul-
taträkning ger läsarna av de finansiella rapporterna 
en mer transparent bild av Koncernens verksamhet. 
I samband med detta har jämförelseperiodens 
resultaträkning klassificerats om.

1.3 Redovisning av konvertibelt skuldebrev

I mars 2009 emitterade bolaget ett konvertibelt 
skuldebrev som totalt inbringade 65 050 KSEK. 
Lånet har en löptid på 2 år och löper med 10 % 
ränta som förfaller till betalning årligen. Innehavare 
av konvertibla skuldebrev har rätt att konvertera 
skuldebreven till aktier mellan den 20 februari – 
4 mars 2011 till en konverteringskurs om 16 SEK.

I enlighet med IAS 32 Finansiella instrument: 
Klassificering har koncernen fastställt vad ett mot-
svarande lån utan konverteringsrätt skulle haft för 
marknadsränta och diskonterat räntebetalningarna 
samt nominellt lånebelopp med denna marknads-
ränta och bokfört skillnaden mellan det diskonte-
rade beloppet och nominella beloppet som en 
minskning av låneskulden och en ökning av övrigt 
tillskjutet kapital i eget kapital.
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2. Resultat och balansräkning

2.1 intäkter

Intäkterna under perioden 1 januari – 30 juni 2009 
ökade kraftigt jämfört med samma period 2008 och 
uppgick till 86 275 KSEK (9 880). Försäljning av grö-
dor uppgick till 82 % av totala försäljningen och 
mjölk, kött och andra mjölkprodukter till 8 % och 
övrigt till 10 %.

Intäkt från försälj-
ning av varor och 
tjänster

KSEK 
jan–jun

2009

KSEK 
jan–jun

2008
För-

ändring
Försäljning av  

grödor 70 362 2 063 3 311%
Försäljning av mjölk 

och kött 7 217 1 990 263%
Försäljning av övriga 

varor och tjänster 8 696 5 828 49%
Totalt 86 275 9 880 772%

2.2 Resultat från värdering till verkligt värde

Jordbruksverksamhet definieras av ledningen som 
den biologiska omvandlingen av av biologiska till-
gångar för försäljning till jordbruksprodukter eller 
till nya biologiska tillgångar. Jordbruksprodukter 
definieras som de skördade produkterna av biolo-
giska tillgångar och biologiska tillgångar definieras 
som levande djur eller levande växter.

Per den 30 juni 2009 hade skörden av grödor 
ännu inte påbörjats. I enlighet med IAS 41 “Jord-
bruk” värderas biologiska tillgångar initialt och vid 
varje balansdag till verkligt värde minus bedömda 
försäljningskostnader. Vinster eller förluster som 
uppstår vid värderingen till verkligt värde redovisas 
i resultaträkningen i de perioder de uppstår. Kon-
cernen använder rådande marknadspriser och vid 
tillfället för upprättandet av delårsrapporten och 
aktuella förväntade marginaler vid fastställandet av 
det verkliga värdet av biologiska tillgångar.

Under perioden har Koncernen redovisat resul-
tat från värdering till verkligt värde av biologiska till-
gångar på 126 766 KSEK (71 819).

De jordbruksprodukter från 2008 års skörd som 
fanns i lager per 30 juni 2009 redovisas, i enlighet 
med IAS 2 ”Varulager”, till det lägre av ursprungligt 
redovisat värde och nettoförsäljningsvärde.

2.3 Förändring av varulager

Förändring av varulager och pågående arbete hän-
för sig till jordbruksprodukterna spannmål, mjölk 
och kött. Förändring av varulager uppgick under 
perioden till 105 939 KSEK (2 258).

2.4 kostnader

P g a den ökade arealen som odlas har kostnaderna 
för råmaterial och andra insatsvaror som används i 
produktionen ökat under perioden jämfört med 
samma period föregående år och uppgick till 
91 570 KSEK (61 862).

En stor del av Koncernens maskiner och utrust-
ning förvärvades sommaren 2008 och avskrivning-
arna har ökat väsentligen under perioden jämfört 
med samma period föregående år och uppgick till 
23 652 KSEK ( 6 798).

Under perioden ökade och uppgick personal-
kostnaderna till 21 448 KSEK (9 621), och övriga 
externa kostnader (som inkluderar overhead på 
koncern- och lokal nivå) till 26 477 KSEK (26 521). 
Ökningen beror på att flera väsentliga förvärv gjor-
des under andra kvartalet 2008 och därmed inte 
ingick under hela rapportperioden för jämförelse-
perioden.

2.5 Rörelseresultat

Under perioden uppgick EBITDA till –29 762 KSEK 
(–18 563), rörelseresultatet till –53 414 KSEK (–25 361) 
och peridens förlust uppgick till -47 999 KSEK 
(–27 897). Det negativa resultatet förklaras huvud-
sakligen av låga priser på grödor under första halv-
året 2009 och lagringskostnader då 2008 års skörd 
såldes under mars – maj 2009.

2.6 investeringar

Då Koncernen dragit ned på investeringar kraftigt 
under 2009 uppgick investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar under perioden 
till 25 915 KSEK (360 084). Investeringarna avsåg 
huvudsakligen jordbruksutrustning. Vid utgången 
av rapportperioden uppgick det bokförda värdet 
på materiella anläggningstillgångar till 412 031 
KSEK (per den 31 december 426 624) och immate-
riella till 34 505 KSEK (per den 31 december 39 295).
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2.7 kassaflöde och likvida medel

Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 
4 276 KSEK (342 629) och likvida medel uppgick vid 
utgången av rapportperioden till 109 328 KSEK (per 
den 31 december 105 620) och räntebärande skul-

der uppgick till 145 495 KSEK (per den 31 decem-
ber 56 996). Under rapportperioden utgav koncer-
nen ett konvertibelt förlagslån som totalt 
inbringade 65 050 KSEK (per den 31 december 0). 

3. Nyckeltal

Koncernen
2009-01-01– 
2009-06-30

2008-01-01– 
2008-06-30

Rörelsemarginal, % –24,7 –31,0
Soliditet, % 82,5 91,5
Eget kapital, MSEK 1 109 1 270
Genomsnittligt antal aktier 29 380 700 21 472 081
Antal aktier vid periodens slut 29 380 700 29 380 700
Resultat per aktie, kr –1,63 –1,30
Eget kapital per aktie, kr 37,74 43,23

4. Antal anställda

Medelantalet anställda per 30 juni 2009 uppgick till 
1 059 (per 31 december 1 123). Minskningen är ett 
resultat av kostnadsbesparingsåtgärder.

5. Moderbolaget

Periodens resultat uppgick till 15 300 KSEK (673). 
Moderbolaget har under perioden ökat sin utlåning 
till dotterföretagen med 84 650 KSEK (513 031). Lik-
vida medel uppgick till 58 804 KSEK (447 924) per 
den 30 juni 2009.

6. Avtal med Investeringsrådgivaren

6.1 Management fee

Som redovisats i årsredovisningen för 2008 har Kon-
cernen anlitat Alpcot Capital Management Ltd 
(”ACM”) som investeringsrådgivare för att verk-
ställa sin investeringsstrategi. ACM kontrolleras av 
ett antal av Bolagets aktieägare. ACM uppbär ett 
årligt arvode baserat på Alpcot Agros totala kapi-
talanskaffningar, före emissionskostnader. Per 
30 juni 2009 uppgick denna till 12 930 KSEK (10 807). 

Förhandlingar pågår som kan komma att påverka 
management feen.

6.2. performance fee

ACM har dessutom rätt till en ”performance fee” 
baserat på Bolagets på visst sätt beräknade värde-
ökning per den 31 januari 2012. Performance fee 
skall uppgå till 15 procent av den värdeökning som 
överstiger 8 procent. 

Bolaget bedömer att det inte föreligger någon 
upplupen performance fee per den 30 juni 2009.

7. Aktiekapital och ägarförhållanden

Per den 30 juni 2009 uppgår aktiekapitalet i Bolaget 
till 146 903 500 kronor fördelat på 29 380 700 aktier. 
Aktiernas kvotvärde är 5,00 kronor. Alla aktier har 
lika rösträtt och varje aktieägare är berättigad att 
rösta för det fulla antalet av honom ägda och före-
trädda aktier vid bolagsstämma. Alla aktier har 
också lika rätt till andel i Bolagets tillgångar vid lik-
vidation och vid vinstutdelning.

Antal anställda H1 2009 H1 2008 Helår 2008

Antal anställda vid periodens slut 1 059 1 033 1 123
Genomsnittligt antal anställda under perioden 1 107 726 1 012
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7.1 Ägarförhållanden 

I tabellen nedan framgår större aktieägare per den 
30 juni 2009.

ägare
Antal 
aktier

Andel av
 kapital och 

röster, %
Tredje AP-fonden 4 758 000 16,2
SIX SIS AG 2 984 500 10,2
Nordea Fonder incl.  

Luxemburg 1 842 230 6,3
Credit Suisse Sec. 

Europe Ltd 1 411 331 4,8
Sofa 1 300 000 4,4
Corso Holding S.A. 953 200 3,2
SEB Private Bank 904 500 3,1
Andra AP-fonden 900 000 3,1
Hanvad Invest AB 728 500 2,5
Swedbank Fonder 657 000 2,2
Övriga 12 941 439 44,0
Totalt antal aktier 29 380 700 100,0

8. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Alpcot Agros verksamhet är föremål för ett antal ris-
ker, inte minst till följd av verksamhetens speciella 
art och bedrivande därav i Ryssland (och andra 
OSS-stater), såsom till exempel risker relaterade till 
rysk fastighetsrätt och sätt att lagligen förvärva jord-
bruksmark, politiska förhållanden, brottslighet och 
korruption, corporate governance, bokföring och 
finansiell rapportering, spannmålspriser och väder-
förhållanden. 

Koncernen har i övrigt inga väsentliga kreditrisk-
exponeringar mot någon enskild motpart eller 
grupp av motparter.

I not 26 (Riskhantering) i Alpcot Agros årsredo-
visning för år 2008 beskrivs Koncernens valuta-, lik-
viditets-, ränte-, kapital- samt legala risker. I not 3 i 
samma årsredovisning lämnas en redogörelse för 
kritiska bedömningar och uppskattningar. Dessa är i 
allt väsentligt oförändrade.

9. Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moder-
bolagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i Koncernen står inför.

Stockholm den 31 augusti 2009

 Joakim Ollén Björn Lindström Sven Dahlin
 Styrelsens ordförande Verkställande direktör Styrelseledamot

 Catharina Lagerstam  Otto Ramel
 Styrelseledamot  Styrelseledamot
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GRANSKNINGSRAppORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Alpcot Agro AB (publ) för perioden 1 januari – 
30 juni, 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor”. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identi-
fierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 31 augusti 2009

Ernst & young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
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KONCERNENS RAppORT öVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

kSEk
2009-01-01– 
2009-06-30

2008-01-01– 
2008-06-30

Nettomsättning 86 275 9 880

Resultat från värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde 126 766 71 819

Statliga bidrag 2 631 –

Summa omsättning och marknadsvärdering 215 672 81 699

Förändring varulager och pågående arbete –105 939 –2 258

Insatsvaror –91 570 –61 862

Övriga externa kostnader –26 477 –26 521

Personalkostnader –21 448 –9 621

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –23 652 –6 798

Summa rörelsekostnader –269 086 –107 060

Rörelseresultat –53 414 –25 361

Finansiella poster 7 123 –5 436

Resultat före skatt –46 291 –30 797

Skatt –1 708 2 900

Periodens resultat –47 999 –27 897

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser –62 754 –9 785

Periodens totalresultat –110 753 –37 682

Resultat per aktie, kronor –1,63 –1,30

Resultat per aktie efter utspädning, kronor –1,63 –

Antal aktier vid periodens slut 29 380 700 29 380 700

Genomsnittligt antal aktier 29 380 700 21 472 081

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 31 424 744 –
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KONCERNENS BALANSRäKNING I SAMMANDRAG

kSEk 2009-06-30 2008-12-31

TillgångaR
anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar, inkl Goodwill 34 505 39 295

Materiella anläggningstillgångar 412 031 426 624

Biologiska tillgångar 11 762 14 514

Värdepapper och andra finansiella tillgångar 307 201 300 495

Uppskjutna skattefordringar 18 980 20 829

Summa anläggningstillgångar 784 479 801 757

Omsättningstillgångar
Varulager 46 925 161 320

Biologiska tillgångar 203 088 83 622

Kund- och övriga fordringar 199 500 184 264

Likvida medel 109 328 105 620

Summa omsättningstillgångar 558 841 534 826

SUMMa TillgångaR 1 343 320 1 336 583

EgET kaPiTal Och SkUldER
Eget kapital
Aktiekapital 146 904 146 904

Övrigt tillskjutet kapital 1 195 983 1 183 373

Reserver –76 122 –8 471

Balanserat resultat, inkl. periodens resultat –157 970 –114 868

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 108 795 1 206 938
Minoritetsintresse 1 301

Summa eget kapital 1 108 796 1 207 239

långfristiga skulder
Konvertibellån 52 440 –

Andra långfristiga skulder 49 671 38 860

Uppskjutna skatteskulder 17 225 16 631

Summa långfristiga skulder 119 336 55 491

kortfristiga skulder
Kortfristiga lån 43 384 18 136

Leverantörs- och övriga skulder 71 804 55 717

Summa kortfristiga skulder 115 188 73 853

SUMMa EgET kaPiTal Och SkUldER 1 343 320 1 336 583
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FöRäNDRING AV KONCERNENS EGET KApITAL I SAMMANDRAG

kSEk
2009-01-01– 
2009-06-30

2008-01-01– 
2008-06-30

Belopp vid periodens början 1 207 239 810 216
Nyemissioner – 497 696
Eget kapitaldel av konvertibellån 12 610 –
Minoritetsintresse –300 –
Periodens totalresultat –110 753 –37 682
Belopp vid periodens slut 1 108 796 1 207 230

KONCERNENS KASSAFLöDESANALyS I SAMMANDRAG

kSEk
2009-01-01– 
2009-06-30

2008-01-01– 
2008-06-30

den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder 90 006 6 302
Utbetalningar till leverantörer och anställda –130 087 –117 747
kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor  
och inkomstskatter –40 081 –111 445

Erlagd ränta –4 062 –147
Erhållen ränta 470 1 285
Betald inkomstskatt –175 –64
kassaflöde från den löpande verksamheten –43 848 –110 371

investeringsverksamheten
Förvärv av dotter- och intresseföretag – –15 219
Förvärv av och förskott för materiella och  

finansiella anläggningstillgångar –25 915 –360 084
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 203 113
Förändring av lånefordringar –14 542 –41 721
kassaflöde från investeringsverksamheten –40 254 –416 911

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 843 430
Upptagna / amorterade lån, netto 88 378 26 481
kassaflöde från finansieringsverksamheten 88 378 869 911

Periodens kassaflöde 4 276 342 629
Likvida medel vid årets början 105 620 186 593
Kursdifferens i likvida medel –568 –5 356
likvida medel vid årets utgång 109 328 523 866
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MODERBOLAGETS BALANSRäKNING I SAMMANDRAG

kSEk 2009-06-30 2008-12-31
TillgångaR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 11 125

11 125

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 680 680
Fordringar hos koncernföretag 1 344 768 1 260 118

1 345 448 1 260 798

Summa anläggningstillgångar 1 345 459 1 260 923

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 35 890 15 114
Kassa och bank 58 804 85 239
Summa omsättningstillgångar 94 694 100 354

SUMMa TillgångaR 1 440 153 1 361 277

EgET kaPiTal Och SkUldER
Eget kapital
Bundet eget kapital 146 904 146 904
Fritt eget kapital 1 224 427 1 210 094

1 371 331 1 356 998

långfristiga skulder
Konvertibellån 65 050

65 050

Kortfristiga skulder 3 772 4 279
SUMMa EgET kaPiTal Och SkUldER 1,440,153 1,361,277

MODERBOLAGETS RESULTATRäKNING I SAMMANDRAG

kSEk
2009-01-01– 
2009-06-30

2008-01-01– 
2008-06-30

Nettoomsättning 1 020 3 153
Rörelsens kostnader –4 798 –17 210
Rörelseresultat –3 778 –14 057

Finansiella poster 19 078 14 730
Resultat efter finansiella poster 15 300 673

Skatt – –
Periodens resultat 15 300 673
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ORDLISTA

Alpcot Agro, Bolaget eller Koncernen

Alpcot Agro AB (publ) , organisationsnummer 
556710-3915, inklusive dotterbolag beroende på 
sammanhanget.

Alpcot Capital Management Ltd eller ACM  

eller Investeringsrådgivaren

Alpcot Capital Management Ltd är ett helägt 
dotter bolag till Mustique Capital Holding S.A. och 
är auktoriserat av Financial Services Authority, den 
brittiska finansinspektionen. 

Enheter

1 hektar (ha) = 10 000 m2 
1 hektar (ha) = 2,47 tunnland

1 ton vete = 36,74 bushels
1 ton majs = 39,37 bushels
1 ton = 2,2 pounds (lbs)
1 ton = 10 centners

Kultivator

Ett jordbearbetningsredskap för att förbereda åker-
mark för sådd.

Mark under kontroll

Mark där Bolagets dotterbolag antingen själva eller 
genom någon av Bolagets agenter har registrerat 
ett arrendeavtal eller befinner sig i processen med 
att registrera ett arrendeavtal med lokala myndig-
heter.

paj

Andel i ett gemensamt ägt landområde som erhölls 
av bönder i samband med privatiseringen av kollek-
tiva jordbruk, vilket i de flesta fallen motsvarade 
mellan 4 och 20 hektar.

Spannmål

Samlingsnamn för vete, korn, havre, råg, rågvete, 
durra, hirs, majs och ris.

Träda

Jordbruksmark som inte har brukats.

Tröska

Jordbruksmaskin som används för att skörda.

ägd mark

Mark som registrerats i ett dotterbolags namn eller 
indirekt ägd mark inom ramen för pajsystemet. 
Pajerna kan vara registrerade antingen i ett dotter-
bolags namn eller i en agents namn inom ramen för 
ett avtal mellan agenten och Bolagets dotterbolag.
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rapporter 2007 och 2008

FöRVALTNINGSBERäTTELSE
Verksamheten

Alpcot Agro AB (publ), nedan kallat ”Koncernen” 
eller ”Alpcot Agro”, org. nr. 556710-3915 har under 
året fortsatt att förvärva och bruka jordbruksmark i 
Ryssland. Under 2008 har Alpcot Agro också etable-
rat verksamhet i Ukraina genom förvärv av jord-
bruksmark. Genom att bruka marken enligt väster-
ländska metoder och med absolut senaste teknik är 
målet att generera en attraktiv avkastning på inves-
terat kapital. 

Under året har Koncernen tagit kontroll över och 
förvärvat, direkt eller indirekt, jordbruksmark i sex 
regioner i Ryssland, Voronezh, Volgograd, Tambov, 
Lipetsk, Kursk och Kurgan. I Ukraina har Koncernen 
tagit kontroll över och förvärvat, direkt eller indirekt, 
jordbruksmark i fem regioner, Lviv, Volyn, Ivano-
Frankivsk, Poltava samt Ternopil. I Ryssland hade, 
vid årets utgång, Koncernen 135 000 hektar under 
kontroll och av dem hade man äganderätt till 84 000 
hektar. I Ukraina hade, vid årets utgång,  Koncernen 
4 550 hektar under kontroll.

Koncernen tröskade 55 600 hektar vilket gav en 
skörd om 150 100 ton spannmål som i sin tur gene-
rerade en intäkt på cirka 30 MSEK. Den skördade 
volymen bestod av vete 83 700 ton, korn 36 400 ton, 
råg 8 000 ton, solrosor 13 600 ton samt övrigt 8 400 
ton.

I Ryssland uppgick höstsådden till 55 600 hektar, 
varav 45 600 hektar är höstvete och 4 800 hektar 
höstråg och 400 hektar höstraps. I Ukraina uppgick 
höstsådden till 4 550 hektar höstvete.

Koncernen har haft stort fokus på teoretisk 
utbildning och praktisk  träning av personalen i 
grundförståelse för den nya jordbrukstekniken och 
i handhavande av maskiner och utrustning.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Under året har två kapitalanskaffningar genomförts 
om totalt 523,5 miljoner SEK, exklusive emissions-
kostnader. Den första var en ren kapitalanskaffning 

om 520 miljoner SEK och den andra om 3,5 miljoner 
SEK avsåg fullgörande av Koncernens förpliktelser 
enligt ett förvärvsavtal.

I september 2008 avgick Carl Aschan som  
Verkställande direktör och utsågs Björn Lindström 
till ny Verkställande direktör. 

I oktober 2008 beslöt styrelsen att flytta huvud-
kontoret från Stockholm till Moskva och samtidigt 
att genomföra en strategiöversyn för att anpassa 
organisation och verksamhet till den förändrade 
situationen på kapitalmarknaden. Styrelsen beslöt 
också att skjuta upp planerna på en notering av 
moderbolagets aktier på NASDAQ OMX First North. 

Finansiell ställning

Koncernen hade per balansdagen en likviditet på 
105 620 KSEK (186 593). Soliditeten uppgick till 
91,0 procent (94,5 procent).

Koncernens egna kapital uppgick till 1 207 239 
KSEK (810 216), vilket motsvarade 41,09 SEK (38,14) 
per aktie.

Koncernens resultat

Resultatet för Koncernen under januari–december 
2008 uppgår före skatt till –105 968 KSEK (–21 960). 

Investeringar

Under året uppgick investeringarna i nya maskiner 
och utrustning till cirka 299 MSEK, byggnader till 
cirka 13 MSEK, och pågående nyanläggningar till 
cirka 24 MSEK.

Anställda

Medelantalet anställda under perioden var 1 015 
(80) personer på heltid.

Risker

Koncernen är i sin verksamhet, utöver affärsrisk, 
exponerad för kredit-, valuta-, likviditets- och ränte-
risker. Koncernen har implementerat risk manage-
ment strukturer och fastställt ett antal risk manage-

Under 2009 ändrade Bolaget, i enlighet med IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter”, presentationsformat av
seende resultaträkningen från en så kallad funktionsindelad resultaträkning till en så kallad kostnadsslagsindelad 
resultaträkning. Ledningen anser att en kostnadsslagsindelad resultaträkning, även om resultatet är oförändrat, 
ger läsare av de finansiella rapporterna en mer transparent bild av Bolagets verksamhet. I samband med framta
gandet av koncernräkenskaper för delårsrapporten 1 januari – 30 juni 2009 har jämförbara siffror för samma period 
2008 omräknats i enlighet därmed. Vidare har Bolaget räknat om koncernräkenskaperna för räkenskapsåren 7 sep
tember 2006 – 31 december 2007 och 1 januari – 31 december 2008. De omräknade koncernräkenskaperna har 
reviderats av Bolagets revisorer. De omarbetade finansiella rapporterna återfinns nedan.
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ment- och kontrollrutiner i syfte att hantera dessa 
exponeringar och risker.

För en utförligare beskrivning av ovanstående 
risker hänvisas till Not 25 – Riskhantering.

Styrelsens arbete   

Styrelsen består av fyra ledamöter varav en ordfö-
rande, valda av bolagsstämman. Styrelsen har 
under räkenskapsåret haft tio styrelsemöten. Därut-
över har styrelsen haft löpande kontakt om Koncer-
nens verksamhet och utveckling. Under året avgick 
Torbjörn Ranta samt Carl Aschan ur styrelsen.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

I syfte att stärka Koncernens likviditet har i mars 
2009 genomförts en emission av konvertibla skulde-
brev som totalt har inbringat cirka 65 miljoner SEK, 
exklusive emissionskostnader. Lånet har en löptid 
på två år och löper med en fast ränta om 10 pro-
cent, se Not 26.

Moderbolaget
Verksamhet

Alpcot Agro AB (Publ) är ett Holdingbolag med 
syfte att förvalta och utveckla investeringar inom 
jorbruksområdet i Ryssland och Ukraina.

Finansiell ställning

Moderbolaget hade per balansdagen en likviditet 
på 85 MSEK (145). Soliditeten uppgick till 99,8 pro-
cent (97,9 procent). Moderbolagets egna kapital 
uppgick till 1 356 MSEK (836).

Resultatet

Resultatet för Moderbolaget uppgår före skatt till 
18,2 MSEK (0,6).

Viktiga händelser under räkenskapsåret och  
efter dess utgång

Se samma avsnitt för Koncernen.

Medarbetare

Medelantalet anställda under perioden har varit 
3 (1) personer.

Årsstämma      
Styrelsen har kallat till årsstämma den 13 maj 2009 
kl. 16.30.

Avstämningsdag för omregistrering av förvaltar-
registrerade aktier är den 7 maj 2009 . 

Bolagsordningen innehåller ett avstämningsför-
behåll och moderbolagets aktier är Euroclear-
anslutna, vilket innebär att Euroclear Sweden AB 
(Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm) 
för moderbolagets aktiebok. Aktiebrev utfärdas 
inte.

Utdelningspolicy 

Bolaget kan komma att dela ut framtida vinster till 
aktieägarna. Så länge Bolagets styrelse ser en möj-
lighet att återinvestera dessa till fördelaktiga villkor 
avser styrelsen dock inte att föreslå någon vinst-
utdelning. Som ett alternativ till vinstutdelning kan 
styrelsen komma att föreslå att värdeöverföring sker 
genom minskning av aktiekapitalet eller reservfon-
den för återbetalning till aktieägarna eller, förutsatt 
att Bolagets aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad, genom förvärv av egna aktier. 

Ekonomisk översikt

koncernen  2008 2007
Resultat per aktie, SEK –3,77 –2,11

Eget kapital per aktie, SEK 41,09 38,14

Soliditet, % 91,0 94,5

Kassalikviditet, % 392 1 750

Antal anställda vid årets slut 1 285 298

   

Moderbolag 2008 2007 
Soliditet, % 99,8 97,9

Förslag till disposition av moderbolagets resultat 

Överkursfond 1 181 372 799

Balanserat resultat 10 533 491

Årets resultat 18 187 926

1 210 094 216
 

Styrelsen föreslår att överkursfonden, det balanse-
rade resultatet, och årets resultat 18 187 926 SEK, 
tillsammans 1 210 094 216 SEK, balanseras i ny räk-
ning. 
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KONCERNENS RESULTATRäKNING

kSEk not
2008-01-01 

– 2008-12-31
2006-09-07 

– 2007-12-31

Nettomsättning 6 30 267 15 374

Resultat från värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde 94 355 14 723

Statliga bidrag 6 10 309 –

Summa omsättning och marknadsvärdering 134 931 30 097

Förändring varulager och pågående arbete 130 652 3 987

Insatsvaror –196 448 –27 702

Övriga externa kostnader 22 –93 935 –25 904

Personalkostnader 18 –51 092 –4 413

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8,9 –35 444 –3 148

Summa rörelsekostnader –246 267 –57 180

Rörelseresultat –111 336 –27 083

Finansiella poster 21 5 368 5 124

Resultat före skatt –105 968 –21 960

Skatt 7 9 876 3 184

Periodens resultat –96 092 –18 776

Omräkningsdifferenser –7 450 –1 021

årets totalresultat –103 542 –19 797

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare –96 004 –18 776

Minoritetsintresse –88 –

Resultat per aktie –3,77 2,11

Genomsnittligt antal aktier 25 458 892 8 917 723
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KONCERNENS BALANSRäKNING
kSEk not 2008-12-31 2007-12-31
TillgångaR
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 8 426 624 65 828

Immateriella anläggningstillgångar 9 39 295 34 353

Biologiska tillgångar 12 14 514 944

Intresseföretag 17 891 –

Värdepapper och andra finansiella tillgångar 10 299 604 117 871

Uppskjutna skattefordringar 7 20 829 4 522

Summa anläggningstillgångar 801 757 223 518

Omsättningstillgångar
Varulager 11 161 320 10 296

Biologiska tillgångar 12 83 622 14 738

Kundfordringar 9 230 7 836

Skattefordringar 264 20

Övriga fordringar 14 174 770 414 768

Likvida medel 13 105 620 186 593

Summa omsättningstillgångar 534 826 634 251

SUMMa TillgångaR 1 336 583 857 769
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kSEk not 2008-12-31 2007-12-31
SkUldER
Eget kapital 19

Aktiekapital 146 904 76 204

Övrigt tillskjutet kapital 1 183 373 753 809

Omräkningsreserv –8 471 –1 021

Balanserat resultat, inklusive årets resultat –114 868 –18 776

1 206 938 810 216

Minoritetsintresse 301 –

Summa eget kapital 1 207 239 810 216

långfristiga skulder
Andra långfristiga skulder 38 860 2 587

Uppskjutna skatteskulder 16 631 10 151

Summa långfristiga skulder 55 491 12 738

kortfristiga skulder
Kortfristiga lån 18 136 567

Leverantörsskulder 42 796 3 855

Skatteskulder 117 11

Övriga skulder 15 5 917 11 204

Upplupna kostnader 16 6 887 19 178

Summa kortfristiga skulder 73 853 34 815

SUMMa SkUldER Och EgET kaPiTal 1 336 583 857 769

Ställda panter 4 334 560

Eventualförpliktelser Inga Inga

Forts Koncernens balansräkning
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KONCERNENS FöRäNDRING AV EGET KApITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

aktie- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Omräknings-

reserv
Balanserat 

resultat

Summa  
eget  

kapital
Minoritets-

intresse

Totalt  
eget  

kapital

Ingående balans 100 100 – 100

årets totalresultat –19 797 –19 797 –19 797

Nyemissioner 76 104 391 809 467 913 467 913

Pågående nyemission 360 000 360 000 360 000

Aktieägartillskott 2 000 2 000 2 000

Utgående balans  
31 december 2007 76 204 753 809 –1 021 –18 776 810 216 – 810 216

Minoritetsintresse 301 301

årets totalresultat –103 542 –103 542 –103 542

Registrering av tidigare  

pågående nyemission 30 000 –30 000

Nyemissioner 40 700 459 564 500 264 500 264

Utgående balans  
31 december 2008 146 904 1 183 373 –8 471 –114 868 1 206 938 301 1 207 239
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KONCERNENS KASSAFLöDESANALyS

kSEk not
2008-01-01 

– 2008-12-31
2006-09-07 

– 2007-12-31

den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder 27 750 12 692

Utbetalningar till leverantörer och anställda –313 951 –72 867

kassaflöde från den löpande verksamheten före  
betalda räntor och inkomstskatter –286 201 –60 175

Erhållen ränta 11 974 5 133

Erlagd ränta –147 –

Betald inkomstskatt –252 –28

kassaflöde från den löpande verksamheten –274 626 –55 070

investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 5 –27 599 –35 750

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 –575 623 –168 844

Försäljning av inventarier 277 390

Förändring av lånefordringar –72 611 –17 944

kassaflöde från investeringsverksamheten –675 556 –222 148

Finansieringsverksamheten
Nyemission 866 338 500 767

Emissionskostnader –23 236 –32 755

Övrigt tillskjutet kapital – 2 000

Upptagna / amorterade lån, netto 24 577 –7 509

kassaflöde från finansieringsverksamheten 867 679 462 503

årets kassaflöde –82 502 185 285
likvida medel vid årets början 186 593 –
kursdifferens i likvida medel 1 529 1 308
likvida medel vid årets utgång 13 105 620 186 593
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NOTER

NOT 1 – ALLMäN INFORMATION

Alpcot Agro AB bildades 2006 och har sedan januari 2007 

drivit en expansionsplan vilket inneburit att förvärv av  

lantbruk i sex regioner i Ryssland, Voronezh, Volgograd,  

Tambov, Kursk och Kurgan. Under 2008 har Alpcot Agro AB 

etablerat verksamhet i Ukraina vilket inneburit förvärv av 

lantbruk i fem regioner i Ukraina, Lviv, Volyn, Ivano-Fran-

kivsk, Poltava samt Ternopil.

Bolaget är ett publikt aktiebolag registrerat och med 

säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Lotte 

Plaza, 9th floor, 8 Novinsky Boulevard, 121099 Moskva, 

Ryssland.

NOT 2 – REDOVISNINGSpRINCIpER M.M.

(a) Grunder för upprättandet av redovisningen

Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffnings-

värden förutom förvärvade dotterbolag som värderats till 

verkliga värden i enlighet med IFRS 3 ”Rörelseförvärv”, 

biologiska tillgångar som redovisas till verkliga värden i 

enlighet med IAS 41 ”Jord- och skogsbruk” samt vissa 

finansiella instrument som redovisas till verkliga värden i 

enlighet med IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning 

och värdering”. Alla belopp anges, om inget annat sägs, 

i tusentals svenska kronor (KSEK).

(b) Uttalande om överensstämmelse med gällande 

regelverk

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Inter-

national Financial Reporting Standards (IFRS) jämte tolk-

ningsuttalanden utgivna av International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Eftersom 

moderbolaget är ett företag inom EU tillämpas enbart av 

EU godkända IFRS. Koncernredovisningen är vidare upp-

rättad i enlighet med svensk lag genom tillämpning av 

RFR 1:1, Kompletterande redovisningsregler för koncer-

ner från Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets 

årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag, 

årsredovisningslagen och med tillämpning av RFR 2:1, 

Redovisning för juridiska personer samt uttalanden från 

Redovisningsrådets Akutgrupp.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 

kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 

bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovis-

ningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad 

av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 

där antaganden och uppskattningar är av väsentlig bety-

delse för koncernredovisningen anges i Not 3.

(i) Standarder, ändringar och tolkningar  
som trätt i kraft 2008
IFRIC 11, ”IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även 

koncerninterna” behandlar aktierelaterade transaktioner 

som innefattar egna aktier eller som inbegriper koncern-

företag (exempelvis optioner avseende ett moderföretags 

aktier). IFRIC 11 ger vägledning om huruvida dessa trans-

aktioner ska redovisas som aktierelaterade ersättningar 

som regleras med eget kapitalinstrument eller med kon-

tanter i de separata finansiella rapporterna för moderföre-

taget respektive andra berörda koncernföretag. Denna 

tolkning har ingen inverkan på koncernens finansiella rap-

porter.

IFRIC 14, ”IAS 19 – Begränsningen av en förmånsbestämd 

tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem  

emellan”. IFRIC 14 ger vägledning vid bedömning av 

begränsningen i IAS 19 vid värderingen av en förmånsbe-

stämd tillgång. Den förklarar också hur den förmånsbe-

stämda tillgången eller skulden kan påverkas av en förplik-

telse avseende ett lägsta fonderingskrav. Denna tolkning 

har ingen inverkan på Koncernens finansiella rapporter, 

eftersom det inte föreligger någon förmånsbestämd till-

gång i någon av koncernens pensionsplaner och dessa 

planer inte innebär att koncernen är förpliktigad till något 

lägsta fonderingskrav.

Följande standarder och ändringar av befintliga standar-

der har publicerats och trätt i kraft och är obligatoriska för 

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare 

och har tillämpats i förtid av Koncernen.

IAS 23 (Ändring), ”Lånekostnader” (gäller från 1 januari 

2009). Ändringen kräver att ett företag aktiverar lånekost-

nader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller 

produktion av en tillgång som det tar en betydande tid i 

anspråk att färdigställa för användning eller försäljning, 

som en del av anskaffningsvärdet för tillgången. Alternati-

vet att omedelbart kostnadsföra dessa lånekostnader tas 

bort. Koncernen tillämpar IAS 23 (Ändring) från den 

1 januari 2008.

Följande standarder och tolkningar av befintliga standar-

der har ändrats och träder i kraft 1 januari 2009 och har ej 

tillämpats i förtid av Koncernen. Ledningen utvärderar 

effekterna av tillämpningen av dessa standarder och tolk-

ningar men gör den preliminära bedömningen att de, 

med undantag för IFRS 8, inte kommer att ha någon 

väsentlig effekt på redovisningen.

IFRS 8 – ”Rörelsesegment”. IFRS 8 ersätter IAS 14, ”Seg-

mentrapportering”, och anpassar segmentrapporteringen 

till kraven i USA-standarden SFAS 131, ”Disclosures about 

segments of an enterprise and related information”. Den 

nya standarden kräver att segmentinformationen presen-

teras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den 

presenteras på det sätt som används i den interna rappor-

teringen. Den nya standarden kommer eventuellt att få en 

väsentlig påverkan på redovisningen av segmentsinforma-

tionen då ledningen utvärderat huruvida fler segment kan 

komma att redovisas utöver de två som nu redovisas.
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IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” – Standarden 

delar upp förändringar i eget kapital till följd av transak-

tioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen 

över förändringar i eget kapital kommer endast att inne-

hålla detaljer avseende ägartransaktioner. Andra föränd-

ringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på 

en rad i uppställningen över förändringar i eget kapital. 

Därutöver introducerar standarden begreppet ”Rapport 

över totalresultat” (statement of comprehensive income) 

som visar alla poster avseende intäkter och kostnader, 

antingen i en enskild uppställning, eller i två samman-

hängande uppställningar.

IFRIC 12 ”Koncessioner för samhällsservice” – Tolknings-

uttalandet, som inte är godkänt av EU än, behandlar avtal 

där en uppdragsgivare i offentlig sektor avtalar med en 

privat operatör om att leverera tjänster som allmänheten 

får tillgång till.

IFRIC 13 ”Kundlojalitetsprogram” – IFRIC gav i juni 2007 

ut IFRIC 13. Tolkningen kräver att belöningar från kund-

lojalitetsprogram redovisas om en särskild komponent i 

den försäljningstransaktion där de tilldelas, och att dess 

andelar av erhållna ersättningar som är beräknade till 

verkligt värde, redovisas som förutbetald intäkt och 

intäktsförs över perioder då åtagandet fullgörs.

(c) Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-

den och omfattar Moderbolaget och dess dotterbolag. 

De finansiella rapporterna för Moderbolaget och dotter-

bolagen som tas in i koncernredovisningen avser samma 

period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper 

som gäller för koncernen. Alla koncerntransaktioner och 

koncernmellanhavanden samt vinster och förluster på 

transaktioner mellan koncernföretag som omfattas av 

koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Ett dotter-

bolag tas med i koncernredovisningen från förvärvstid-

punkten, vilket är den dag då moderbolaget får det 

bestämmande inflytandet, och ingår i koncernredovis-

ningen fram till den dag det bestämmande inflytandet 

upphör. Med bestämmande inflytande innebär rätten att 

utforma dotterbolagens strategier i syfte att erhålla eko-

nomiska fördelar.

Dotterbolag som förvärvats redovisas i koncernredo-

visningen enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden inne-

bär bland annat att anskaffningsvärdet för aktierna förde-

las på förvärvade tillgångar, övertagna åtaganden och 

skulder vid förvärvstidpunkten baserat på dess verkliga 

värden vid denna tidpunkt. Om anskaffningsvärdet över-

stiger verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotill-

gångar klassificeras skillnaden som goodwill. Om anskaff-

ningsvärdet understiger verkligt värde på det förvärvade 

bolagets nettotillgångar redovisas skillnaden direkt i 

resultaträkningen.

Minoritetsintressen är den del av ett dotterbolags 

resultat och nettotillgångar som inte, direkt eller indirekt, 

ägs av moderbolaget. Minoritetens andel av resultatet 

ingår i koncernresultaträkningens resultat efter skatt. 

Andelen av nettotillgångarna ingår i eget kapital i kon-

cernbalansräkningen men särredovisas skiljt från eget 

kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Joint Ventures och intresseföretag
Joint Ventures (”JV”) och intresseföretag redovisas enligt 

kapitalandelsmetoden. Goodwill som uppstår vid förvärv 

av ett JV eller ett intresseföretag ingår i det redovisade 

värdet av respektive JV eller intresseföretag. Om det är 

uppenbart att den redovisade goodwillen inte motsvaras 

av de framtida ekonomiska fördelarna skrivs goodwillen 

ned.

Om Koncernens andel av nettotillgångarna i ett förvär-

vat JV eller intresseföretag överstiger anskaffningskostna-

den redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. 

När Koncernens andel av ett JV’s eller intresseföretags 

förluster överstiger det bokförda värdet skrivs andelarna 

ned till noll och några ytterligare förluster redovisas inte 

såvida Koncernen inte har ett åtagande gentemot JV’t 

eller intresseföretaget.

Orealiserade vinster eller förluster i transaktioner  

mellan koncernföretag och ett JV eller intresseföretag  

elimineras i koncernredovisningen.

(d) Segmentrapportering

Ledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den 

information som behandlas av ledningen och som 

används för att fatta strategiska beslut.

Ledningen bedömer verksamheten från ett geografiskt 

perspektiv. Geografiskt bedömer ledningen resultatet 

från jordbruksverksamheten i Ryssland och Ukraina. 

De rörelsesegment för vilka information ska lämnas, 

erhåller sina intäkter från jordbruksverksamhet.

Koncernens indelningsgrund baseras också på att dess 

risker och möjligheter påverkas av att den är verksam i 

olika länder och geografiska områden. De geografiska 

områden som inkluderas i den segmentrapportering som 

sker sammanfaller med de enheter för vilka information 

lämnas och rapporteras internt till företagsledningen och 

styrelsen i deras syfte att bedöma den historiska utveck-

lingen och för att fatta beslut om framtida inriktning och 

resursanvändning. I segmentens resultat, tillgångar och 

skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt  

poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och 

tillförlitligt sätt. All koncernintern försäljning elimineras vid 

konsolidering.
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(e) Omräkning av utländska verksamheter

Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor (SEK), 

vilken är Koncernens funktionella och presentationsvaluta. 

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas till 

svenska kronor till den valutakurs som råder på balans-

dagen. Resultaträkningarna omräknas med hjälp av årets 

genomsnittliga valutakurser. Omräkningsdifferenser som 

uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter 

redovisas direkt mot eget kapital. Det finns inga valuta-

terminskontrakt för att säkra flöden mellan länder. 

(f) Omräkning av utländsk valuta

Den funktionella valutan för varje enhet inom koncernen 

bestäms med hänsyn till den ekonomiska miljön där enhe-

terna bedriver sina respektive verksamheter vilken till 

större del överensstämmer med den lokala valutan i res-

pektive land. På balansdagen omräknas monetära ford-

ringar och skulder som är uttryckta i utländska valutor till 

den kurs som då gäller. Alla kursdifferenser påförs resul-

taträkningen förutom lån i utländsk valuta som utgör en 

valutasäkring av en nettoinvestering i en utländsk verk-

samhet. Dessa kursdifferenser redovisas direkt i eget kapi-

tal till dess att den utländska verksamheten avyttras då de 

redovisas i resultaträkningen.

Valutakurser

Följande valutakurser har använts i samband med upprät-

tandet av årsredovisningen.

Balans-
dagskurs

genom-
snittskurs

100 ryska rubler motsvarar i SEK 26,32 26,42

100 ukrainska hryvnia motsvarar 

i SEK 99,16 77,37

1 Euro motsvarar i SEK 10,94 9,61

Cyperns lokala valuta är Euro fr o m den 1 januari 2008.

(g) Anläggningstillgångar
(i) Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar, förutom mark, redovisas 

till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskriv-

ningar. Anläggningstillgångar redovisas som sådana när 

alla risker och ekonomiska fördelar övergått till Koncernen 

samt när de befinner sig på den plats samt i det skick som 

krävs för att kunna användas på det sätt som varit före-

tagsledningens avsikt. Anläggningstillgångar som ännu 

inte befinner sig på den plats samt i det skick som krävs 

för att kunna användas på det sätt som varit företagsled-

ningens avsikt redovisas som pågående nyanläggningar, 

se (i) nedan. I anskaffningsvärdet för materiella anlägg-

ningstillgångar ingår utgifter som direkt kan hänföras till 

förvärvet av tillgången. 

Det redovisade värdet för materiella anläggningstill-

gångar borttages från balansräkningen vid utrangering 

eller avyttring, eller när inga framtida ekonomiska fördelar 

väntas från användningen av tillgången. Den vinst eller 

förlust som uppkommer när en materiell anläggningstill-

gång tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträk-

ningen. 

(ii) Mark
Mark redovisas vid första redovisningstillfället till anskaff-

ningskostnad. Efter första redovisningstillfället redovisas 

mark till omvärderat belopp vilket motsvaras av verkligt 

värde vid omvärderingstidpunkten. Det verkliga värdet 

fastställs utifrån marknadsbaserade uppgifter genom en 

värdering utförd av externa och oberoende värderings-

män.

Mark förutsätts ha en obestämbar nyttjandeperiod och 

är därför inte föremål för avskrivningar. Om anskaffnings-

kostnaden för markområden inkluderar kostnader för ned-

montering av tillgång, bortforsling av tillgång och återstäl-

lande av platsen på vilken en tillgång står, avskrivs den 

delen av marktillgången över den period som det bedöms 

att ekonomiska fördelar tillkommer Koncernen p g a dessa 

kostnader. 

En ökning av redovisat värde som uppkommer vid 

omvärdering av en tillgång förs till Reserver i eget kapital. 

Minskningar som utjämnar tidigare ökningar av samma 

tillgångar belastar Reserver. Alla övriga minskningar förs 

mot resultaträkningen.

(iii) Immateriella anläggningstillgångar, förutom goodwill

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk form som kan generera 

framtida ekonomiska fördelar. En tillgång uppfyller krite-

riet på identifierbarhet när den:

• är avskiljbar, dvs det går att avskilja eller dela av den 

från företaget och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut 

eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med 

hänförligt avtal, hänförlig tillgång eller hänförlig skuld, 

eller

• uppkommer ur avtalsenliga eller andra juridiska rättig-

heter, oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller 

avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter 

och förpliktelser.

En immateriell anläggningstillgång redovisas till anskaff-

ningsvärde med avdrag för eventuella av- och nedskriv-

ningar.

Immateriella anläggningstillgångar som har obestäm-

bar nyttjandeperiod är inte föremål för avskrivningar.

Det redovisade värdet för immateriella anläggningstill-

gångar borttages från balansräkningen vid utrangering 

eller avyttring, eller när inga framtida ekonomiska fördelar 

väntas från användningen av tillgången. Den vinst eller 
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förlust som uppkommer när en immateriell anläggnings-

tillgång tas bort från balansräkningen redovisas i resultat-

räkningen.

(iv) Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 

överstiger det verkliga värdet på Koncernens andel av det 

förvärvade dotterföretagets/intresseföretagets identifier-

bara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på för-

värv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. 

Goodwill på förvärv av intresseföretag ingår i värdet på 

innehav i intresseföretag och prövas med avseende på 

eventuellt nedskrivningsbehov som en del av värdet på det 

totala innehavet. Goodwill som redovisas separat prövas 

årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov 

och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumu-

lerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs 

inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar 

kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser 

den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter och 

prövas minst årligen för eventuellt nedskrivningsbehov. 

Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller 

grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli 

gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till good-

willposten. Koncernen fördelar goodwill till samtliga 

rörelse grenar i samtliga länder där Koncernen bedriver 

verksamhet.

(h) Avskrivningar

(i) Materiella anläggningstillgångar
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, förutom 

mark och biologiska tillgångar görs linjärt ned till tillgång-

ens beräknade restvärde under tillgångens förväntade 

nyttjandeperiod. Beräknade nyttjandetider för de olika 

grupperna av anläggningstillgångar uppgår till:

Byggnader 20–50 år

Teknisk utrustning 5–20 år

Jordbruksmaskiner 5–20 år

Elstationer och generatorer 10–25 år

Fordon 4–10 år

Möbler och kontorsutrustning 5–25 år

Aktiverade markförbättringar 25 år

Övrigt 5år

Avskrivning av en tillgång påbörjas när den är tillgänglig 

för användning, dvs när den befinner sig på den plats 

samt i det skick som krävs för att kunna användas på det 

sätt som varit företagsledningens avsikt. Tillgångarnas 

restvärden och nyttjandeperioder prövas varje balansdag 

och justeras vid behov.

(ii) Immateriella anläggningstillgångar, förutom goodwill
Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar med 

bestämbara nyttjandeperioder, görs linjärt ned till till-

gångens beräknade restvärde och under tillgångens för-

väntade nyttjandeperiod. Beräknade nyttjandetider för de 

olika grupperna av immateriella anläggningstillgångar 

uppgår till:

Markrättigheter 1–49 år

Programvaror 5 år

Kontrakt avseende nyttjandeperioder för markrättigheter 

är normalt 49 år. Beroende på när kontrakten avseende 

markrättigheter tillträds, varierar kvarstående nyttjande-

period. Den genomsnittliga kvarstående nyttjandeperio-

den för koncernernas markrättigheter är 8 år.

(i) pågående nyanläggningar

Pågående nyanläggningar utgörs av kostnader direkt hän-

förliga till uppförandet av materiella anläggningstillgångar 

och inkluderar del av direkt hänförliga kostnader som upp-

står vid uppförandet av tillgången. Det inkluderar också 

finansiella kostnader som uppstår under prospekterings-, 

utvecklings- uppförandeperioden när sådana kostnader 

finansieras genom lån. Avskrivning av dessa tillgångar 

påbörjas när kommersiell utvinning av tillgångarna inletts.

(j) Nedskrivning av materiella och immateriella  

tillgångar, exklusive goodwill

Koncernen bedömer sina materiella och immateriella 

anläggningstillgångar för möjligt nedskrivningsbehov vid 

händelser eller förändrade omständigheter som ger indi-

kationer på att tillgångarnas redovisade värden ej kan för-

svaras genom att jämföra tillgångarnas redovisade värden 

med deras återvinningsbara värden. När det inte är möj-

ligt att uppskatta det återvinningsbara värdet för en 

enskild tillgång, uppskattas det återvinningsbara värdet 

för den kassagenererande enheten som tillgången tillhör.

Det återvinningsbara värdet är det högre av nettoför-

säljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är 

nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med 

ränte sats som baseras på riskfri ränta justerad för den risk 

som är förknippad med den specifika tillgången.

Om det återvinningsbara värdet bedöms understiga 

det redovisade värdet av en tillgång skrivs den ned till sitt 

återvinningsbara värde. Återföringar av tidigare nedskriv-

ningar redovisas som en ökning av tillgångens värde till 

det reviderade återvinningsbara värdet dock aldrig till ett 

högre värde än det ursprungliga värdet innan nedskriv-

ningen gjordes. Nedskrivningar och återföringar av ned-

skrivningar redovisas i resultaträkningen om inte tillgången 

redovisas till omvärderat värde varvid nedskrivningen res-

pektive återföringen av nedskrivningen redovisas som en 

omvärderingsminskning respektive -ökning.
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(k) Biologiska tillgångar

Boskap och grödor som kan generera framtida ekono-

miska fördelar redovisas som biologiska tillgångar i enlig-

het med IAS 41 ”Jord- och skogsbruk”.

Koncernen delar in sina biologiska tillgångar i produ-

cerande tillgångar och tillgångar för konsumtion samt i 

mogna och omogna i enlighet med IAS 41. Producerande 

biologiska tillgångar utgörs av boskap och ungboskap 

som i sin tur delas in i mogna och omogna. Mogna biolo-

giska tillgångar utgörs av producerande boskap medan 

omogna biologiska tillgångar utgörs av ungboskap ännu 

ej mogen för produktion. Tillgångar för konsumtion utgörs 

av växande gröda / spannmål. Om sådana tillgångar har 

uppnått vissa parametrar som tillåter påbörjande av skörd 

klassificeras de som mogna, medan resterande klassifice-

ras som omogna.

Biologiska tillgångar redovisas initialt och vid varje 

balansdag till verkligt värde med avdrag för uppskattade 

försäljningskostnader med undantag för när verkligt värde 

inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Vid sådana tillfäl-

len redovisas biologiska tillgångar till anskaffningsvärde 

med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskriv-

ningar.

Producerande biologiska tillgångar klassificeras som 

anläggningstillgångar då de genererar avkastning under 

perioder överstigande ett år. Biologiska tillgångar för kon-

sumtion klassificeras som omsättningstillgångar då de 

omvandlas till jordbruksprodukter inom ett år.

Jordbruksprodukter, dvs den skördade produkten av 

Koncernens biologiska tillgångar redovisas till verkligt 

värde med avdrag för uppskattade försäljningskostnader. 

Växande gröda / spannmål redovisas som biologiska till-

gångar när de planteras. Utgifter som Koncernen har 

innan plantering sker (tallriksplöjning, harvning, gödning) 

redovisas som förutbetalda kostnader fram till dess att 

plantering sker.

Vinster och förluster som uppstår vid den initiala redo-

visningen av biologiska tillgångar till verkligt värde med 

avdrag för uppskattade försäljningskostnader samt vid 

förändringar av verkligt värde med avdrag för uppskat-

tade försäljningskostnader redovisas separat i resultaträk-

ningen i den period de uppstår.

Biologiska tillgångar som är fysiskt knutna till jord-

bruksmark växande gröda / spannmål värderas till verkligt 

värde med avdrag för uppskattade försäljningskostnader.

(l) Fastställande av verkligt värde för biologiska  

tillgångar

Koncernen undersöker noterade priser på aktiva markna-

der avseende producerande och icke producerande 

boskap och anser att detta motsvarar verkligt värde. Kon-

cernens producerande och icke producerande boskap 

värderas utifrån dessa data. 

Växande gröda / spannmål som ännu ej såtts redovisas 

till anskaffningsvärde då detta motsvarar ungefärligt verk-

ligt värde och endast obetydlig förädling har skett sedan 

anskaffandet.

(m) Redovisning av jordbruksprodukter och kostnader 

hänförliga till biologiska tillgångar

Jordbruksprodukter som skördats från biologiska till-

gångar redovisas till verkligt värde baserat på information 

om noterade priser på aktiva marknader. Sådana värde-

ringar görs vid varje skördetillfälle. Efter skörd redovisas 

jordbruksprodukterna som varulager i enlighet med IAS 2 

”Varulager” och värderas till det lägsta av anskaffnings-

kostnad och nettoförsäljningsvärde. Om nettoförsälj-

ningsvärdet understiger anskaffningskostnaden redovisas 

en nedskrivning av jordbruksprodukter som en förlust i 

resultaträkningen.

(n) Redovisning av statliga bidrag till biologiska  

tillgångar

Villkorslösa statliga bidrag till biologiska tillgångar som 

värderas till verkligt värde efter avdrag för uppskattade 

försäljningskostnader redovisas som intäkt först när de 

utbetalas. Om det statliga bidraget är behäftat med vill-

kor, inklusive villkor för ett statligt bidrag om att ett före-

tag inte ska syssla med viss jordbruksverksamhet, redovi-

sas det statliga bidraget som intäkt först när villkoren för 

bidraget uppfyllts. Fram till dess att statliga bidrag till bio-

logiska tillgångar redovisas som intäkt, redovisas de som 

långfristiga skulder värderat till diskonterat nuvärde.

Statliga bidrag hänförliga till övriga tillgångar, dvs 

andra tillgångar än biologiska tillgångar som värderas till 

verkligt värde, redovisas som en förutbetald intäkt i 

balansräkningen. Den förutbetalda intäkten redovisas där-

efter i resultaträkningen över tillgångens nyttjandeperiod.

(o) Varulager

Efter skörd redovisas jordbruksprodukter som varulager. 

Anskaffningskostnad för jordbruksprodukterna motsvaras 

av verkligt värde vid tidpunkten för skörd. Varulager vär-

deras till det lägsta av anskaffningskostnad och nettoför-

säljningsvärde. Om nettoförsäljningsvärdet understiger 

anskaffningskostnaden, skrivs det redovisade värdet ned 

till nettoförsäljningsvärdet och mellanskillnaden redovisas 

som en förlust i resultaträkningen. Nettoförsäljningsvärdet 

utgörs av verkligt värde som erhålls från offentliga källor 

med avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Om 

ingen aktiv marknad existerar utförs en extern oberoende 

värdering av de mest väsentliga delarna av varulagret för 

att fastställa nettoförsäljningsvärdet.

Anskaffningskostnaden för varulager som inte utgör 

jordbruksprodukter utgörs av kostnader för att anskaffa, 

omvandla och andra kostnader för att färdigställa varu-

lagret till sin nuvarande plats och skick.
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(p) Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument som redovisas i Koncernens balans-

räkning inkluderar investeringar, lån och räntebärande 

fordringar, kundfordringar, övriga fordringar, leverantörs-

skulder upplåning samt övriga skulder. Finansiella instru-

ment redovisas i balansräkningen när Koncernen blir part i 

dess avtalsmässiga villkor. Initialt redovisas finansiella 

instrument till anskaffningskostnad vilket då motsvarar 

verkligt värde. 

En finansiell tillgång, eller en del av en finansiell till-

gång, bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i 

avtalet realiserats, förfaller eller Koncernen förlorar kon-

trollen över den. En finansiell skuld bokas bort från balans-

räkningen när förpliktelsen i avtalet fullgjorts, annullerats 

eller löpt ut. Eventuella resultat som uppstår i samband 

med en bortbokning av ett finansiellt instrument redovisas 

i resultaträkningen.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Investeringar, förutom investeringar i dotterföretag, intres-

seföretag och joint ventures, redovisas initialt till verkligt 

värde på likviddagsbasis inklusive eventuella direkta trans-

aktionskostnader. Investeringar klassificeras i följande 

kategorier:

(i) Finansiella tillgångar avsedda att behållas till förfall
Denna kategori innefattar finansiella tillgångar med fast-

ställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid, 

förutom låne- och kundfordringar, som Koncernen har för 

avsikt och förmåga att hålla till förfall. Denna kategori 

redovisas till upplupet anskaffningsvärde i balansräk-

ningen. Ränteintäkter redovisas i finansnettot.

(ii) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen
Denna kategori innefattar finansiella tillgångar som inne-

has för handel och som redan från början bestäms tillhöra 

denna kategori. Finansiella tillgångar värderade till verk-

ligt värde via resultaträkningen värderas löpande till verk-

ligt värde. Vinst eller förlust som uppstår som en följd av 

en förändring av verkligt värde redovisas i resultaträk-

ningen i den period de uppstår.

(iii) Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning
Alla andra finansiella tillgångar, förutom låne- och kund-

fordringar, inkluderas i denna kategori. Finansiella till-

gångar tillgängliga för försäljning värderas löpande till 

verkligt värde med värdeförändring mot eget kapital. Vid 

den tidpunkt tillgångarna bokas bort från balansräkningen 

omförs tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i 

eget kapital till resultaträkningen. 

LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR

Låne-, kund- och övriga fordringar redovisas initialt till sina 

verkliga värden och värderas därefter till sina upplupna 

anskaffningsvärden med avdrag för befarade kundförlus-

ter i balansräkningen. Reservering för sannolika kundför-

luster/osäkra fordringar görs utifrån en individuell bedöm-

ning av varje kund, baserat på betalningsförmåga, 

förväntad framtida risk samt värdet på eventuellt erhållna 

säkerheter.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel utgörs av kassa och bank samt kortfristiga 

likvida placeringar med löptid från anskaffningstidpunkten 

uppgående till högst 90 dagar, vilka är utsatta för en obe-

tydlig risk för värdefluktuationer. Kortfristiga placeringar 

består av placeringar med längre löptid än 90 dagar.

UppLÅNING

Upplåning redovisas initialt till marknadsvärdet, som 

motsvarar erhållet belopp med avdrag för eventuella 

trans aktionskostnader, och därefter till upplupet anskaff-

ningsvärde. Över- eller underkurs vid emission av lån 

periodiseras över lånets löptid genom användandet av 

effektivräntemetoden och redovisas i finansnettot.

LEVERANTöRSSKULDER

Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas initialt till 

verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 

i balansräkningen.

(q) Ersättningar till anställda

(i) Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionspla-

nerna finansieras vanligen genom betalningar till försäk-

ringsbolag, där betalningarna fastställs utifrån periodiska 

aktuariella beräkningar. Koncernen har enbart avgiftsbe-

stämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan 

är en pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta 

avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte 

några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 

ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har till-

räckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till 

anställda som hänger samman med de anställdas tjänst-

göring under innevarande eller tidigare perioder. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Koncernen 

avgifter till offentligt eller privat administrerade pensions-

försäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig 

basis. Koncernen har inga ytterligare betalnings förplik tel-

ser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 

personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbe-

talda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning 

som kontant återbetalning eller minskning av framtida 

betalningar kan komma Koncernen tillgodo.

Forts not 2
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I Ryssland och Ukraina betalar Koncernen avgifter till 

respektive lands State Pension Fund för sina anställda. 

Koncernen har bedömt att dessa utgör avgiftsbestämda 

pensionsplaner då det enda åtagandet för Koncernen 

utgörs av att betala avgifterna i de perioder de uppstår. 

Avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen i den period 

de uppstår. 

(r) Skatter

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 

skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i prak-

tiken beslutade i de länder där moderföretaget, dess 

dotter företag och intresseföretag är verksamma och 

genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar 

regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer 

avseende situationer där tillämpliga skatteregler är före-

mål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsätt-

ningar för belopp som det är sannolikt ska betalas till 

skatte myndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balans-

räkningsmetoden, på alla temporära skillnader som upp-

kommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 

och skulder och dessas redovisade värden i koncernredo-

visningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid 

inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör 

den första redovisningen av en tillgång eller skuld som 

inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för trans-

aktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt 

resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämp-

ning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller 

aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när 

den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 

uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjuten skatt redo-

visas i resultaträkningen utom om skatteffekten är hänför-

lig till poster som redovisats direkt mot eget kapital. 

I dessa fall redovisas skatteeffekten tillsammans med den 

underliggande posten direkt mot eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfatt-

ning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 

kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 

skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader 

som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresse-

företag, förutom där tidpunkten för återföring av den tem-

porära skillnaden kan styras av Koncernen och det är 

sanno likt att den temporära skillnaden inte kommer att 

återföras inom överskådlig framtid.

(s) Intäktsredovisning

Intäkter från försäljning av varor redovisas när alla följande 

villkor är uppfyllda:

• Samtliga väsentliga risker och rättigheter för varorna 

har övergått till köparen;

• Intäktsbeloppet kan fastställas med rimlig säkerhet;

• Det är troligt att de ekonomiska fördelarna från trans-

aktionen kommer Koncernen tillgodo; och

• Kostnaderna i samband med transaktionen kan fast-

ställas med rimlig säkerhet.

Intäkterna utgörs av försäljningsvärdet med avdrag för 

rabatter och mervärdesskatt. 

Försäljning av en vara i utbyte mot en annan vara, t ex 

spannmål mot spannmål, redovisas inte som intäkt då 

kostnaderna för sådana utbyten inte kan fastställas med 

rimlig säkerhet.

(t) Avsättningar

Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstrukture-

ringskostnader och rättsliga krav redovisas när Koncernen 

har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare 

händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kom-

mer att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet har 

beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstruk-

turering innefattar kostnader för uppsägning av leasing-

avtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs 

för framtida rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms 

sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av 

resurser vid regleringen sammantaget för hela denna 

grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om 

sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i 

denna grupp av åtaganden är ringa.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp 

som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid 

används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar 

en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende vär-

det av pengar och de risker som är förknippade med 

avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på 

att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

(u) Räntekostnader

Räntekostnader hänförliga till tillgångar för vilka lånekost-

nader kan inräknas i anskaffningsvärdet aktiveras under 

nyanläggningsperioden. När tillgångar för vilka lånekost-

nader kan inräknas i anskaffningsvärdet är färdigställda 

och de befinner sig på den plats samt i det skick som krävs 

för att kunna användas på det sätt som varit företagsled-

ningens avsikt upphör aktiveringen av räntekostnader och 

redovisas de i resultaträkningen i den period de uppstår. 

Räntekostnader hänförliga till rörelsedriften redovisas i 

resultaträkningen i den period de uppstår.

Forts not 2
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(v) Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna 

med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som 

operationell leasing. Betalningar som görs under leasing-

tiden (efter avdrag för eventuella incitament från lease-

givaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över 

leasing perioden.

Leasing av anläggningstillgångar, där Koncernen i allt 

väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som 

förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell  

leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell  

leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets 

verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna.

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av 

skulden och finansiella kostnader för att uppnå en fast 

ränte sats för den redovisade skulden. Motsvarande betal-

ningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, 

ingår i balansräkningens post skulder till leasingföretag. 

Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultat-

räkningen fördelat över leasingperioden så att varje redo-

visningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en 

fast räntesats för den under respektive period redovisade 

skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finan-

siella leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av 

tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden.

NOT 3 – VIKTIGA UppSKATTNINGAR OCH  

BEDöMNINGAR FöR REDOVISNINGSäNDAMÅL

De kritiska bedömningar och uppskattningar för redovis-

ningsändamål som behandlas i detta avsnitt är de som 

företagsledningen och styrelsen bedömer vara de vikti-

gaste för en förståelse av Koncernens finansiella rapporter 

med hänsyn tagen till graden av betydande påverkan och 

osäkerhet. Dessa bedömningar baseras på historiska erfa-

renheter och de olika antaganden som företagsledningen 

och styrelsen bedömer vara rimliga under gällande 

omständigheter. Härigenom dragna slutsatser utgör grun-

den för redovisade värden på tillgångar och skulder, i de 

fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom informa-

tion från andra källor. Faktiska utfall kan skilja sig från 

dessa bedömningar om andra antaganden görs eller 

andra förutsättningar är för handen. I Not 2 anges de 

redovisningsprinciper som Koncernen valt att tillämpa.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovis-

ningsändamål hänför sig till nedanstående områden.

(a) Nyttjandeperiod för anläggningstillgångar

Koncernens anläggningstillgångar skrivs av över tillgång-

ens bedömda nyttjandeperiod. Ledningen prövar regel-

bundet riktigheten i de bedömda nyttjandeperioderna. 

Prövningen baseras på tillgångarnas tillstånd och den 

bedömda perioden de kommer att generera ekonomiska 

fördelar till Koncernen.

(b) Nedskrivningar

Ledningen prövar materiella och immateriella tillgångars 

redovisade värden för att fastställa om det föreligger 

några indikationer på att dessa tillgångar skulle behöva 

skrivas ned. När dessa prövningar görs allokeras tillgångar 

som inte genererar egna kassaflöden till lämpliga kassa-

genererande enheter. Ledningen gör uppskattningar och 

antaganden vid allokeringen av dessa tillgångar och likaså 

vid uppskattningen av tidpunkten för de underliggande 

kassaflödena när nyttjandevärden beräknas. Senare änd-

ringar i kassagenererande enheter eller tidpunkterna för 

kassaflödena kan påverka redovisade värden av respek-

tive tillgång.

(c) Verkligt värde av nyttjanderättigheter av mark

Koncernens nyttjande av mark är föremål för olika lagar 

och regler som reglerar miljöskydd. Koncernen bedömer 

det verkliga värdet av nyttjanderättigheter av mark vid  

tidpunkten för förvärv av dotterföretag som innehar mark-

hyresavtal, baserat på ledningens förståelse av existe-

rande lagkrav i olika jurisdiktioner, villkoren i markhyres -

avtalen samt internt genererade estimat.

(d) Skattemässiga risker

Omfattande bedömningar krävs för att fastställa avsätt-

ningen för inkomstskatter. Det finns många transaktioner 

och beräkningar där den slutliga skatten är osäker vid den 

tidpunkt då transaktionerna och beräkningarna genom-

förs. Koncernen redovisar en skuld för förväntade skatte-

revisionsfrågor baserat på bedömningar av huruvida ytter-

ligare skattskyldighet kommer att uppstå. I de fall den 

slutliga skatten för dessa ärenden skiljer sig från de 

belopp som först redovisades, kommer dessa skillnader 

att påverka aktuell skatt och avsättningarna för uppskjuten 

skatt under den period då dessa fastställanden görs.

(e) Eventualförpliktelser

På grund av osäkerheten i eventualförpliktelser kan 

utgången av dem endast fastställas när en eller flera fram-

tida händelser inträffar eller inte inträffar. Bedömningen av 

utgången av sådana eventualförpliktelser kräver därför 

omfattande antaganden och uppskattningar av framtida 

händelser.

Forts not 2
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NOT 4 – SEGMENTSRAppORTERING

Koncernen har för närvarande två rörelsesegment,  

Ryssland och Ukraina. Den segmentsinformation, av-

seende de segment för vilka information ska lämnas, som 

lämnats till ledningen för verksamhetsåret är följande:

31 december 2008, kSEk Ryssland Ukraina
intäkter
Försäljning 30 228 39

30 228 39

Segmentsresultat
Rörelseresultat –66 548 –2 019

Ränteintäkter –11 258 –

Finansiella kostnader –30 544 –928

Resultat före skatt –116 473 –13 313

Skatt 8 853 1 023

Årets resultat –107 531 –12 290

Tillgångar och skulder
Materiella anläggnings-

tillgångar 418 220 7 995

Biologiska tillgångar 86 535 11 602

Goodwill 9 029

Övriga fordringar 691 786 19 098

Tillgångar totalt 1 205 570 38 696

Övriga skulder –1 334 894 –53 804

Skulder totalt –1 334 894 –53 804

31 december 2007, kSEk Ryssland
intäkter
Försäljning 15 372

15 372

Segmentsresultat
Rörelseresultat –19 250

Ränteintäkter 85 594

Finansiella kostnader –3 433

Resultat före skatt 57 782

Skatt –15 902

Årets resultat 41 879

Tillgångar och skulder
Materiella anläggnings-

tillgångar 66 439

Biologiska tillgångar 15 842

Goodwill 7 299

Övriga fordringar 231 524

Tillgångar totalt 321 105

Övriga skulder –627 422

Skulder totalt –627 422

NOT 5 – FöRVäRV AV DOTTERBOLAG

Under 2008 har följande väsentliga dotterbolag förvärvats 

i Ryssland. Förvärven redovisas nedan i bokstavsordning.

(i) LLC Agrofirma Kolos
Den 12 maj 2008 förvärvades 100 procent av Limited Liabi-

lity Company ”Kolos” (Kolos) kontant för 253 KSEK. Kolos 

är verksamt inom spannmålsodling i Lipetsk regionen. 

 Syftet med förvärvet var att få kontroll över rörelsen som 

bolaget bedriver.

Kolos bidrog med 389 KSEK i intäkter och –4 637 KSEK 

i resultat före skatt från förvärvsdagen fram till 31 decem-

ber 2008. Om förvärvet hade skett vid ingången av året 

hade Koncernens nettoresultat påverkats med –8 984 

KSEK och intäkterna hade uppgått till 793 KSEK.

(ii) LLC Agrokultura Zhivotnovodstvo
Den 31 juli 2008 förvärvades 98 procent av aktierna i 

 Limited Liability Company Agrokultura Zhivotnovodstvo 

(Zhivotnovodstvo) för 17 640 KSEK vilket motsvarar 

2 586 KSEK i aktiekapital (14,2 procent av aktiekapitalet), 

9 106 KSEK för förvärv av återstående 83,8 procent samt 

övertagande av skulder om 5 948 KSEK. 

Zhivotnovodstvo är verksamt inom boskapsuppföd-

ning i Voronezh regionen. Syftet med förvärvet var att få 

kontroll över rörelsen som bolaget bedriver.

Zhivotnovodstvo bidrog med 1 991 KSEK i intäkter och 

–3 183 i resultat före skatt från förvärvsdagen fram till 

31 december 2008.

(iii) LLC Rodina – Lev Tolstoy
Den 23 september 2008 förvärvades 100 procent av 

aktierna i Limited Liability Company Rodina – Lev Tolstoy 

(Lev Tolstoy) för 8 810 KSEK vilket motsvaras av 1 215 KSEK 

kontant samt verkligt värde av 2008 års skörd mindre än 

4 000 ton spannmål. Lev Tolstoy är verksamt inom spann-

målsodling i Lipetsk regionen. Syftet med förvärvet var att 

få kontroll över rörelsen som bolaget bedriver.

Lev Tolstoy bidrog med 770 KSEK i intäkter och –3 774 

KSEK i resultat före skatt från förvärvsdagen fram till 31 de -

 cember 2008. Om förvärvet hade skett vid ingången av 

året hade Koncernens nettoresultat blivit ungefär det-

samma.

Övriga förvärv Ryssland
Dessutom har under 2008 följande bolag förvärvats i Ryss-

land: LLC Alexandrovskoe, LLC Niva-Center-Chernoze-

mie, LLC Agrokultura Mordova, LLC Tambov Agro, LLC 

Berezovskoe, LLC Agrokultura Kursk, LLC  Chastoozerie 

Agro och LLC Agrohim, för en total köpeskilling om 10 592 

KSEK. Dessa bidrog med 9 985 KSEK i intäkter och med 

–17 280 KSEK i resultat. Bolagen är främst verksamma 

inom spannmålsodling men också inom mjölkproduktion i 

regionerna Tambov, Voronezh, Kursk, Kurgan och  Lipetsk.
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2008

kSEk

  
lev Tolstoy

verkligt värde

kolos
verkligt 

värde

Zhivotno- 
vodstvo

verkligt värde

Övriga
verkligt 

värde

Summa
verkligt 

värde

Förvärvade tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar 7 559 14 450 14 071 12 237 48 317

Immateriella anläggningstillgångar 3 470 6 – 2 313 5 789

Biologiska tillgångar 12 221 3 002 2 401 5 407 23 031

Uppskjutna skattefordringar – 136 – 2 118 2 254

Varulager 5 769 4 492 – 2 197 12 458

Kund- och övriga fordringar 2 556 5 935 – 4 842 13 333

Investeringar i värdepapper och  

andra finansiella tillgångar – 1 891 – 26 1 917

Skattefordringar – 1 201 – 252 1 453

Likvida medel 175 761 2 586 1 009 4 531

Upplåning –18 119 –27 023 – –4 612 –49 754

Leverantörs- och andra skulder –5 340 –3 683 – –12 537 –21 560

Skatteskulder –51 –176 – –14 –241

Uppskjutna skatteskulder –127 –743 –165 –1 475 –2 510

netto identifierbara tillgångar och skulder 8 113 249 18 893 11 763 39 018

koncernens andel av identifierbara tillgångar  
och skulder 8 113 249 18 893 11 763 39 018
Tillkommer: Goodwill 698 4 – 711 1 413

Avgår: Negativ Goodwill – – –875 –1 564 –2 439

Avgår: Minoritetsintresse – – –378 – –378

köpeskilling 8 811 253 17 640 10 910 37 614

Påverkan på Koncernens likvida medel:

Kontant betalt –8 811 –253 –17 640 –10 910 –37 614

Likvida medel i förvärvade bolag 175 761 – 1 009 1 945

nettopåverkan på koncernens likvida medel –8 636 508 –17 640 –9 901 –35 669

Negativ goodwill, 2 439 KSEK hänförligt till Zhivotnovodstvo, Niva-Center-Chernozemie och Agrohim, har redovisats 

direkt i resultaträkningen.

Forts not 5

Förvärv Ukraina
Under 2008 förvärvade Koncernen följande dotter bolag i 

Ukraina till 100 procent, LLC Agrokultura Ivano-Frankivsk, 

LLC Agrokultura Lviv, LLC Agrokultura Volyn, LLC Agrokul-

tura Mostyska, LLC Agrokultura Poltava och LLC Agrokul-

tura Ternopil. Köpeskillingen uppgick totalt till 318 KSEK 

Bolagen är verksamma inom spannmåls odling i regio-

nerna Poltava, Lviv, Ternopil, Volyn och Ivano-Frankivsk.

Syftet med förvärven var att ta kontroll över rörelserna 

som bolagen bedriver.

Innan ovanstående bolag förvärvades upprättade de 

inga årsredovisningar i enlighet med IFRS och det har där-

för inte varit praktiskt möjligt, eller hade nyttan inte mot-

svarat den ekonomiska kostnaden, att upprätta balansräk-

ningar i enlighet med IFRS för att fastställa bokförda 

värden av tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 

omedelbart före förvärven. Nedanstående tabeller redo-

visar därför inte skillnaden mellan bokförda värden och 

verkliga värden enligt IFRS utan endast verkliga värden 

enligt IFRS vid förvärvstidpunkterna. Den del av köpeskil-

lingen som överstiger verkliga värden av tillgångar, skul-

der och eventualförpliktelser har redovisats som goodwill. 
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NOT 6 – INTäKTER

kSEk 2008 2006/2007
Per produkt
Spannmålsodling 12 230 13 773

Mjölkproduktion 6 394 465

Förädling av grödor 4 741 783

Övrigt 6 902 353

30 267 15 374

Statliga bidrag     

kSEk 2008 2006/2007

Erhållna statliga bidrag 10 309 –

Summa 10 309 –

Statliga bidrag har erhållits för inköp av utsäde, gödnings-

ämnen och annat material. Bidragen har erhållits som stöd 

till jordbruksverksamheten. Alla bidrag är hänförliga till 

biologiska tillgångar som värderas till verkligt värde och 

har redovisats direkt i resultaträkningen i enlighet med 

IAS 41.

Det finns inga kvarvarande villkor att uppfylla avseende 

dessa statliga bidrag.

Forts not 5

2007

kSEk
donskoe

verkligt värde
Borelskiy

verkligt värde
Övriga

verkligt värde
Summa

verkligt värde
Förvärvade tillgångar och skulder

Materiella anläggningstillgångar 8 915 9 083 7 311 25 309

Immateriella anläggningstillgångar 24 256 – 3 933 28 189

Biologiska tillgångar 3 195 – 1 548 4 743

Uppskjutna skattefordringar – – 250 250

Varulager 812 230 1 903 2 945

Kund- och övriga fordringar 1 478 496 1 874 3 848

Investeringar i värdepapper och  
andra finansiella tillgångar – – 4 758 4 758

Skattefordringar – 267 64 331

Likvida medel 5 83 1 012 1 100

Upplåning –4 023 –4 813 –13 251 –22 087

Leverantörs- och andra skulder –2 829 –1 466 –5 042 –9 337

Skatteskulder 0 0 –100 –100

Uppskjutna skatteskulder –6 013 –2 011 –2 079 –10 103

netto identifierbara tillgångar och skulder 25 796 1 869 2 181 29 846

koncernens andel av identifierbara tillgångar och 
skulder 25 796 1 869 2 181 29 846

Tillkommer: Goodwill 4 065 209 2 824 7 098

Avgår: Negativ goodwill – – –94 –94

köpeskilling 29 861 2 078 4 911 36 850

Påverkan på Koncernens likvida medel:

Kontant betalt –29 861 –2 078 –4 911 –36 850

Likvida medel i förvärvade bolag 5 83 1 012 1 100

netto påverkan på koncernens likvida medel –29 856 –1 995 –3 899 –35 750

Negativ goodwill, 94 KSEK, hänförligt till förvärvet av BitugPlus har redovisats direkt i resultaträkningen.
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NOT 7 – SKATT

kSEk 2008 2006/2007
Aktuell skatt –30 –989

Uppskjuten skatt 9 906 4 173

Summa 9 876 3 184

Nedanstående tabell utgör en avstämning av den teore-

tiska skatten, beräknad på skattesatsen 20 procent i Ryss-

land och 25 procent i Ukraina som är Koncernens huvud-

sakliga verksamhetsområden, mot faktiskt skatt redovisad 

i resultaträkningen.

kSEk 2008 2006/2007
Resultat före skatt –105 968 –21 960

Teoretisk inkomstskatt,  

24–28% (24–28%) 26 189 5 217

Effekt av ändrad skattesats –4 350 –

Påverkan specifika skattesatser 1 645 –

Ej beskattningsbara poster 2 077 472

Ej avdragsgilla poster –2 315 –1 237

Underskott för vilka uppskjuten 

skatt inte redovisas –13 370 –1 268

Redovisad skatt 9 876 3 184

Uppskjutna skattefordringar och -skulder är hänförliga 

till följande:     
 

2008 2006/2007
Uppskjutna skattefordringar
Markrättigheter 1 595 1 597

Underskottsavdrag 16 823 –

Övrigt 2 411 2 925

20 829 4 522

Uppskjutna skatteskulder
Materiella anläggningstillgångar 7 398 3 197

Markrättigheter 6 673 6 371

Biologiska tillgångar 1 568 –

Övrigt 992 583

16 631 10 151
Uppskjuten skattefordran / 
-skuld, netto 4 198 –5 629

NOT 8 – MATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR

2007

anskaffningsvärden

kSEk Byggnader
Jordbruks-

mark
Jordbruks-

maskiner

Fordon och 
övriga  

tillgångar
Pågående 

nyanläggning Summa

Förvärv av dotterföretag  17 469  20  6 417 1 468  –  25 374 

Nyanskaffningar  3 357  –  37 783 2 478  1 413 45 031

Avyttringar  –220  –  –23  –24  –  –267

Omräkningsdifferenser  –266  –  –572  –50  –18  –906

31 december 2007  20 340  20  43 605  3 872  1 395  69 232

avskrivningar

kSEk Byggnader
Jordbruks-

mark
Jordbruks-

maskiner

Fordon och 
övriga 

tillgångar
Pågående 

nyanläggning Summa

Avskrivningar  –438  –  –2 562 –448  –  –3 448

Omräkningsdifferenser  6  –  33  5  –  44 

31 december 2007  –432  –  –2 529 –443  – –3 404

Netto bokfört värde

31 december 2007  19 908  20  41 076 3 429  1 395  65 828

Per den 31 december 2007 var inga anläggningstillgångar ställda som säkerhet för banklån.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL) 133

Omarbetade historiska finansiella  rapporter 2007 och 2008

2008

anskaffningsvärden

kSEk Byggnader
Jordbruks-

mark
Jordbruks-

maskiner

Fordon  
och övriga  
tillgångar

Pågående 
nyanläggning Summa

31 december 2007 20 340 20 43 605 3 872 1 395 69 232
Förvärv av dotterföretag  19 021  497  27 205  1 920  –  48 643 

Nyanskaffningar  –  13 728  262 394  32 079  41 686  349 887 

Omklassificering  12 732  –  5 138  –  –17 870  – 

Avyttringar  –873  –  –764  –479  –  –2 116

Omräkningsdifferens  65  –55  –795  –88  –79  –952

31 december 2008  51 285  14 190  336 783  37 304  25 132  464 694 

avskrivningar

kSEk Byggnader
Jordbruks-

mark
Jordbruks-

maskiner

Fordon  
och övriga  
tillgångar

Pågående 
nyanläggning Summa

31 december 2007  –432  –  –2 529  –443  –  –3 404
Förvärv av dotterföretag  –  –  –  –  –  – 

Avskrivningar  –1 633  –  –28 296  –5 153  –  –35 082

Avyttringar  12  –  152  146  –  310 

Omräkningsdifferens  5  –  86  15  –  106 

31 december 2008  –2 048  –  –30 587  –5 435  –  –38 070

Netto bokförda värden
31 december 2008  49 237  14 190  306 196  31 869  25 132  426 624 

Pågående nyanläggningar omklassificeras i takt med färdigställande. Vid årsskiftet avsåg huvuddelen av balansposten 

uppförandet av en mjölkfarm samt en silo.

Leasade materiella anläggningstillgångar

I jordbruksmaskiner ingår utrustning som leasats från tredje part med 560 KSEK (608). Vid utgången av leasingperioden 

övergår ägandet av utrustningen till Koncernen. Per den 31 december 2008 var jordbruksutrustning med bokförda värden 

om KSEK 560 (608) ställda som säkerhet för leasingavtal.

NOT 9 – IMMATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR

2007

kSEk goodwill Markrättigheter Övrigt Summa

ackumulerade anskaffningsvärden

Nyanskaffningar  –  –  58  58 

Förvärv av dotterföretag 7 428  28 518  – 35 946

Omräkningsdifferenser –95  –368  – –463

31 december 2007 7 333  28 150  58 35 541

ackumulerade avskrivningar

Avskrivningar  –  –1 200  –4  –1 204

Omräkningsdifferenser  –  16  –  16 

31 december 2007  –  –1 184  –4  –1 188

Netto bokförda värden

31 december 2007 7 333  26 966  54 34 353

Forts not 8
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NOT 10 – INVESTERINGAR I VäRDEpAppER OCH 

ANDRA FINANSIELLA TILLGÅNGAR

kSEk 2008 2006/2007
Aktier och aktierelaterade värde- 

papper tillgängliga för försäljning,  

anskaffningskostnad – 3 392

Lån i rubel 10 276 652

Förskottsbetalningar i rubel 289 328 113 827

Summa 299 604 117 871

Aktier och aktierelaterade värdepapper består av för-

skottsbetalningar för aktier i dotterföretag som förvärvats 

i januari 2008. 

Lån i rubel förfaller till betalning 2009–2010 och har en 

räntesats om 3 procent.

Förskottsbetalningar består huvudsakligen av betal-

ningar för mark förvärv och registreringsförfarandet av för-

värven.

NOT 11 – VARULAGER

kSEk 2008 2006/2007
Förrådsartiklar och material 26 916 7 148

Avgår: Reserv för inkurans –1 804 –789

netto förrådsartiklar och 
material 25 112 6 359

Jordbruksprodukter 136 208 3 937

Summa varulager 161 320 10 296

Forts not 9

2008

kSEk goodwill Markrättig heter Övrigt Summa

31 december 2007  7 333  28 150  58  35 541 
Nyanskaffningar  83  –  220  303 

Förvärv av dotterbolag  1 745  6 192  7 937 

Omräkningsdiffernes  –49  234  17  202 

31 december 2008  9 112  34 576  295  43 984 

ackumulerade avskrivningar
31 december 2007  –  –1 184  –4  –1 188
Avskrivningar  –  –3 503  –1  –3 504

Omräkningsdifferenser  –  3 –  3 

31 december 2008  –  –4 684  –5  –4 689

Netto bokförda värden
31 december 2008  9 112  29 893  290  39 295 

Immateriella anläggningstillgångar, förutom goodwill, har bestämbara nyttjandeperioder över vilka de skrivs av. Markrät-

tigheter skrivs av över hyreskontraktens längd, vilka i genomsnitt är 8 år. När äganderätten till marken övergår till Koncer-

nen omklassificeras de till mark och avskrivningarna upphör. Genomsnittlig avskrivningstid för övriga immateriella anlägg-

ningstillgångar, huvudsakligen programvaror, är 5 år.
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NOT 12 – BIOLOGISKA TILLGÅNGAR

2007

 31 december 2007

För konsumtion Producerande

kSEk Mogna Omogna Mogna Omogna

ingående balans – – – –

Nyanskaffningar –  21 101 – –

Förvärv av dotterföretag –  3 525 778  433 

Avyttringar –  –5  –  –197

Förändring i verkligt värde (biologisk omvandling) –  –6 586  –54  –16

Minskning p g a skörd (jordbruksprodukter) –  –3 297 – –

Bokförda värden 31 december 2007 –  14 738  724  220

2008

 31 december 2008
För konsumtion Producerande

kSEk Mogna Omogna Mogna Omogna
Ingående balans 14 738 724 220

Nyanskaffningar – 213 733 3 283 4 636

Förvärv av dotterbolag – 13 983 5 000 1 331

Avyttringar – –325 –175 –

Förändringar i verkligt värde (biologiska omvandling) – 36 593 341 –789

Omklassificeringar 197 366 –197 366 – –

Minskning p g a skörd (jordbruksprodukter) –197 366 – – –

Omräkningsdifferens – 2 266 –36 –21

Bokförda värden 31 december 2008 – 83 622 9 137 5 377

Producerande biologiska tillgångar består av boskap och ungboskap. Normalt genererar dessa intäkter under 5–8 år.  

I enlighet med IAS 41 ”Jord och skogsbruk” redovisas dessa tillgångar som anläggningstillgångar och till verkligt värde 

som är föremål för översyn vid varje balansdag.
Biologiska tillgångar för konsumtion består av utsäde av vete och råg redovisas som omsättningstillgångar då de normalt 

omvandlas till jordbruksprodukter inom ett år.
Verkligt värde för boskap baseras på marknadspriser på boskap med samma ålder och kön. När marknadspriser med säkerhet 

inte går att fastställa för Koncernens övriga biologiska tillgångar, fastställs verkligt värde som nuvärdet av förväntade kassaflöden, 
diskonterade med aktuella marknadsräntor.

Producerande boskap med ett verkligt värde om 3 774 KSEK är ställda som säkerhet för banklån.

NOT 13 – LIKVIDA MEDEL

kSEk 2008 2006/2007
Handkassa 12 5

Bankdeposition 1 345 –

Inlåningskonton 104 263 186 588

Summa 105 620 186 593

NOT 14 – öVRIGA FORDRINGAR

kSEk 2008 2006/2007
Fordran emissionslikvid – 360 000

Mervärdesskatt 69 586 10 449

Lånefordringar 47 573 –

Förskott 32 177 8 217

Depositioner – 30 671

Övriga fordringar 25 434 5 431

Summa 174 770 414 768

Koncernen betalade under 2007 en deposition om 30 671 

KSEK i samband med beställning av traktorer och jord-

bruksutrustning. Depositionen återbetalades i samband 

med leveransen av traktorerna under 2008.
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NOT 17 – ANDELAR I KONCERNFöRETAG OCH INTRESSEFöRETAG

  Ägarandel Förvärvs-
datumdirekt ägda Säte Verksamhet 2008 2007

ARLF Agrokultura Nicosia, Cypern Holdingbolag 100,00 100,00 2007

Larontas Ltd Nicosia, Cypern Holdingbolag 100,00 – 2008-05-07

Rusar Agro S.A. Luxemburg Finansiering 100,00 – 2008-12-31

dotterbolag indirekt ägda Säte Verksamhet
  Ägarandel Förvärvs-

datum2008 2007
LLC Agrokultura Ertil Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 100,00 100,00 2007-04-26

LLC Agrofirma Pervomaiskoye Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 100,00 100,00 2007-03-30

LLC Sinegorie-Invest Volgograd, Zhirnovsk, 

Ryssland

Spannmålsodling 100,00 100,00 2007-03-14

LLC Agro-Don-L Lipetsk, Ryssland Spannmålsodling 100,00 100,00 2007-10-19

LLC Agrokultura Vorobiovskoye Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 100,00 100,00 2007-11-20

LLC Dina Tambov, Ryssland Spannmålsodling 100,00 100,00 2007-10-25

LLC Donskoye Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 100,00 100,00 2007-07-16

LLC Borelskiy Melzavod Volgograd, Zhirnovsk, 

Ryssland

Spannmålsförsäljning 100,00 100,00 2007-03-14

LLC Rodina Lev-Tolstoy Lipetsk, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-09-23

LLC Alexandrovskoe Volgograd, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-01-01

LLC Niva-Center-Chernozemie Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 51,00  – 2008-01-01

LLC Agrokultura Lev-Tolstoy Lipetsk, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-01-15

LLC Agrokultura Mordova Tambov, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-03-30

LLC Agrokultura Kursk Kursk, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-05-13

LLC Chastoozerie Kurgan, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-05-12

LLC Tambov-Agro Tambov, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-04-01

LLC Agrofirma Kolos Lipetsk, Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-05-12

LLC Agrokultura Kamenka Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-09-24

LLC Agrokultura Talovaya Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-06-30

LLC Agrohim Voronezh , Ryssland Spannmålsodling 100,00  – 2008-07-01

LLC Agrokultura Lviv Lviv, Ukraina Spannmålsodling 100,00 – 2008-05-30

LLC Agrokultura Mostyska Lviv, Ukraina Spannmålsodling 100,00 – 2008-08-05

LLC Agrokultura Volyn Volin, Ukraina Spannmålsodling 100,00 – 2008-09-10

LLC Agrokultura Ivano-Frankivsk Ivano-Frankivsk, Ukraina Spannmålsodling 100,00 – 2008-08-04

LLC Agrokultura Poltava Poltava, Ukraina Spannmålsodling 100,00 – 2008-10-29

LLC Agrokultura Ternopil Ternopil, Ukraina Spannmålsodling 100,00 – 2008-08-04

NOT 15 – öVRIGA SKULDER

kSEk 2008 2006/2007
Övriga skulder 3 104 5 276

Förskottsbetalningar – 732

Mervärdesskatt 826 782

Personalens källskatt 771 138

Avsättningar – 3 961

Övriga skatter 1 216 315

Summa 5 917 11 204

NOT 16 – UppLUpNA KOSTNADER

kSEk 2008 2006/2007
Upplupna räntekostnader 127 51

Upplupna personalkostnader 3 534 464

Upplupet revisionsarvode 310 1 004

Upplupna emissionskostnader – 17 535

Övrigt 2 916 124

Summa 6 887 19 178
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NOT 18 – pERSONAL

Ersättningar till ledande befattningshavare

(i) Styrelsens arvode
Enligt bolagsstämmans beslut uppgår arvodet avseende 

2008 till de stämmovalda externa styrelseledamöterna till 

sammanlagt 650 000 SEK att fördelas med 250 000 SEK till 

styrelsens ordförande och 100 000 SEK jämt fördelat  

mellan övriga ledamöter. Verkställande direktören har ej 

erhållit särskild ersättning som styrelse ledamot.

(ii) Verkställande direktören
Verkställande direktörens ersättning uppgick till en fast 

lön om 765 000 SEK. Verkställande direktören omfattades 

av ett avgiftsbestämt pensionssystem och erhöll en avsätt-

ning till detta på 25 procent av lönen. Enligt detta avgifts-

bestämda system sker intjänandet genom Koncernens 

årliga betalningar av premier. Premierna för verkställande 

direktören framgår av tabellen nedan.

För verkställande direktören gäller en uppsägningstid 

om tolv månader. 

I september avgick Carl Aschan som Verkställande 

direktör. Enligt avtal har 12 månadslöner samt pensions-

kostnader avsatts för detta. Avsättningen uppgår till 1 595 

KSEK, och ingår i upplupna kostnader.

I samband med Carl Aschans avgång tillträdde Björn 

Lindström som Verkställande direktör. Björn Lindström 

erhåller ersättning från Alpcot Capital Management Ltd.

Löner och ersättningar, pensionskostnader och  

andra sociala kostnader

2008 2006/2007
Sverige
Styrelse och ledande befattnings-

havare 2 323 1 373

Pensionskostnader 450 181

Övriga 2 373 –

Sociala kostnader 1 092 475

Pensionskostnader 233 181

Summa 6 471 2 210

Ryssland
Ledande befattningshavare 4 302 2 589

Övriga anställda 36 542 1 918

Sociala kostnader 2 444 816

Pensionskostnader 6 390 511

Summa 49 678 5 835

Ukraina
Ledande befattningshavare 158 –

Övriga anställda 670 –

Sociala kostnader 26 –

Pensionskostnader 240 –

Summa 1 094 –

Summa 57 243 8 044

dotterbolag indirekt ägda Säte Verksamhet
  Ägarandel Förvärvs-

datum2008 2007

LLC Bitug Plus Voronezh , Ryssland Mjölkproduktion, 

spannmålsodling 

100,00 100,00 2007-07-10

LLC Berezovskoe Voronezh , Ryssland Mjölkproduktion, 

spannmålsodling 

100,00 – 2008-04-25

LLC Agrokultura Zhivotnovodstvo Voronezh , Ryssland Mjölkproduktion, 

spannmålsodling 

98,00 – 2008-07-30

LLC Rodina (Kamenka) Voronezh , Ryssland Mjölkproduktion, 

spannmålsodling 

100,00 – 2008-07-01

CJSC Agrokultura Tyumen, Ryssland Holdingbolag 100,00 100,00 2007-06-09

CJSC Enisey Tyumen, Ryssland Holdingbolag 100,00 100,00 

LLC UK Agrokultura Voronezh , Ryssland Management – – 2008-04-01

 Ägarandel Förvärvs-
datumJoint Venture och intresseföretag Säte Verksamhet 2008 2007

LLC Agrokultura Kolybelskoe Lipetsk, Ryssland Mjölkproduktion, 
spannmålsodling 50,00 – 2008-05-12

Kolos – Rodina Partnership Lipetsk, Ryssland Spannmålsodling 65,42 – 2008-05-12

Agrokultura Dmitrov, LLC Kursk, Ryssland Spannmålsodling 50,00 – 2008-05-13

Agrokultura Homoutovka, LLC Kursk, Ryssland Spannmålsodling 50,00 – 2008-05-13

Kolos-Rodina Partnership ägs till 65,42 procent men är ett Joint venture där, genom avtal, ingen av parterna har bestäm-

mande inflytande varför konsolidering ej sker.

Forts not 17
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Könsfördelning   

Styrelseledamöter och VD i moderbolaget 5

varav män 4

varav kvinnor 1
     
Medelantal anställda

2008 2007
Totalt Män kvinnor Totalt Män kvinnor

Sverige 3 2 1 1 1 –

Ryssland 990 698 292 79 54 25

Ukraina 22 16 6 – – –

Totalt 1 015 716 299 80 55 25

NOT 19 – EGET KApITAL

Finansiering

Koncernen har hittills finansierat sin verksamhet och 

expansion i Ryssland och Ukraina via eget kapital genom 

utgivande av nya aktier när behov av ytterligare kapital har 

funnits. I mars 2009 har Koncernen emellertid, som fram-

går av Not 27, emitterat konvertibla skuldebrev i syfte att 

stärka Koncernens likviditet samt täcka framtida finansie-

ringsbehov. Kapitalintensiva investeringar kan i framtiden 

också i viss utsträckning komma att finansieras genom lån 

och leasing.

Omräkningsdifferenser i eget kapital

Per den 31 december 2008 uppgår omräkningsdifferenser 

redovisade direkt i eget kapital ackumulerat till –8 471 KSEK 

(–7 450). Omräkningsdifferenserna uppstår vid omräkning 

av de utländska dotterföretagens balans- och resultaträk-

ningar då tillgångar och skulder omräknas till den valuta-

kurs som råder på balansdagen och intäkter och kostna-

der omräknas med hjälp av genomsnittliga valutakurser. 

Omräkningsdifferenser uppstår också vid omräkning av 

monetära fordringar och skulder i utländsk valuta då dessa 

per balansdagen omräknas till den då rådande valutakur-

sen. Kursdifferenser som uppstår påförs normalt resultat-

räkningen dock med undantag för lån i utländsk valuta 

som utgör en valutasäkring av en netto investering i en 

utländsk verksamhet. Dessa kursdifferenser förs till eget 

kapital.

Förvaltning av kapital

Ledningen förvaltar kapital som inte ännu inte använts till 

investeringar eller i rörelsen genom att placera likvida 

medel i olika kreditinstitut med hög kreditvärdighet och 

till bästa möjliga avkastning.

Antal aktier

Under året har två nyemissioner genomförts vilket har 

ökat antalet aktier med totalt 8 140 000 aktier.  

Antal aktier vid årets början 15 240 700

Registering av pågående nyemission 6 000 000

Nyemissioner 8 140 000

antal aktier vid årets utgång 29 380 700

NOT 20 – TRANSAKTIONER MED NäRSTÅENDE

Koncernen har genom ett managementavtal anlitat Alpcot 

Capital Management Ltd (ACM) som investeringsrådgi-

vare för att verkställa sin investeringsstrategi. ACM kon-

trolleras av ett antal av Koncernens aktieägare. ACM till-

handahåller förslag och rekommendationer rörande 

investeringar och andra väsentliga frågor samt att de verk-

ställer de investeringar Koncernen beslutar sig för att 

genomföra. Slutgiltiga beslut fattas av antingen styrelsen 

eller den verkställande direktören. ACM uppbär ett 

arvode uppgående till 2,25 procent per år av totala kapita-

lanskaffningar, före emissionskostnader, som Koncernen 

genomför. ACM har dessutom rätt till en s k ”performance 

fee” baserat på värdestegringen på Koncernen per den 

31 januari 2012. Performance fee ska uppgå till 15 procent 

av den värdestegring på Koncernen som överstiger 8 pro-

cent.

Räkenskapsåret har belastats med 26 579 KSEK (7 194) i 

management fee till ACM. Avtalet är under omförhand-

ling, se Not 26.

Vad gäller ersättning till styrelse och verkställande 

direktör, se Not 18.

NOT 21 – RESULTAT FRÅN INVESTERINGAR

2008 2006/2007
Nedskrivning av investeringar, 

Joint Venture –10 389 –

Koncernens andel av förlust,  

Joint Venture –3 388 –

Övrigt 40 295

Summa –13 737 295

NOT 22 – ERSäTTNING TILL REVISORER

Arvoden för revisionsuppdrag och andra uppdrag, kost-

nadsförda under året, i de fall samma revisionsbolag inne-

har revisionsuppdraget i det enskilda bolaget. Med revi-

sionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Allt 

annat är andra uppdrag. 

2008 2006/2007
Ernst & Young
Revision 1 549 1 196

Andra uppdrag 207 151

Totalt 1 756 1 347

Forts not 18
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NOT 23 – ÅTAGANDEN

(i) Sociala åtaganden
Koncernen betalar till obligatoriska och frivilliga sociala 

program och innehar vissa sociala tillgångar där man 

bedriver verksamhet. Bidragen bokförs i de perioder de 

uppstår.

(ii) Operationell leasing
Vissa delar av marken där Koncernen bedriver sin verk-

samhet ägs av fysiska personer och Ryska staten. Koncer-

nen betalar skatt på marken och skatten baseras på den 

totala areal som brukas. Framtida minimileasingavgifter 

på icke uppsägningsbara leasingkontrakt uppgick per 

31 december 2008 till:

31 december
kSEk 2008 2007
Leasingavgifter inom 1 år 414 294

Leasingavgifter efter 1 år men inom 5 år 196 148

Leasingsavgifter efter 5 år – 1 097

610 1 539

NOT 24 – EVENTUALFöRpLIKTELSER

(i) Tvister
Koncernen har ett antal mindre ersättningsanspråk och 

tvister relaterade till sin verksamhet. Företagsledningen 

bedömer inte att dessa krav, individuellt eller aggregerat, 

kommer att ha någon väsentlig negativ påverkan på Kon-

cernen. 

(ii) Eventualförpliktelser relaterade till skatt
Ryssland
Skattesystemet i Ryssland är i ett relativt tidigt utveck-

lingsstadium och karaktäriseras av ett flertal skatter som är 

föremål för frekventa ändringar och inkonsistenta tillämp-

ningar på federal, regional och lokal nivå.

Den ryska regeringen har inlett en översyn av det ryska 

skattesystemet och godkänt vissa lagar som reformerar 

skattesystemet. De nya lagarna syftar till att minska antalet 

skatter och den generella skattenivån för företag samt att 

förenkla skattelagstiftningen. Tillämpningen av dessa nya 

lagar är emellertid starkt beroende av hur de tolkas av 

lokala skattemyndigheter och vidare har många existe-

rande problem inte beaktats i de nya lagarna. Det finns ett 

flertal oklarheter hur de nya lagarna ska implementeras 

vilket försvårar Koncernens skatteplanering och därtill 

hörande affärsbeslut.

Ryska skattemyndigheter har upp till tre år att inleda 

skatterevisioner av tidigare inkomstdeklarationer. Föränd-

ringar i skattesystemet som tillämpas retroaktivt av myn-

digheterna kan påverka tidigare inlämnade deklarationer.

Även om ledningen bedömer att tillräckliga avsätt-

ningar för skatteskulder har gjorts med utgångspunkt från 

ledningens tolkning av nuvarande och tidigare skattelag-

stiftning, kvarstår risken att skattemyndigheter i Ryssland 

kan ha avvikande uppfattningar om tolkningen. Denna 

osäkerhet innebär en risk för ytterligare skatter och böter 

som kan uppgå till väsentliga belopp.

Ukraina
Skattesystemet i Ukraina är i ett relativt tidigt utvecklings-

stadium och karaktäriseras av ett flertal skatter som är 

föremål för frekventa ändringar och inkonsistenta tillämp-

ningar på federal, regional och lokal nivå.

Ukrainska skattemyndigheter har upp till tre år att 

inleda skatterevisioner av tidigare inkomstdeklarationer. 

Under vissa omständigheter kan skatterevisioner omfatta 

längre perioder. Förändringar i skattesystemet som tilläm-

pas retroaktivt av myndigheterna kan påverka tidigare 

inlämnade deklarationer.

Även om ledningen bedömer att tillräckliga avsätt-

ningar för skatteskulder har gjorts med utgångspunkt från 

ledningens tolkning av nuvarande och tidigare skattelag-

stiftning, kvarstår risken att skattemyndigheter i Ukraina 

kan ha avvikande uppfattningar om tolkningen. Denna 

osäkerhet innebär en risk för ytterligare skatter och böter 

som kan uppgå till väsentliga belopp.

(iii) Jordbruksrelaterade eventualförpliktelser
Koncernen är föremål för omfattande federala och lokala 

jordbrukskontroller och -regleringar. Företagsledningen 

bedömer att de teknologier som används inom jordbruket 

uppfyller nuvarande jordbrukslagstiftningskrav i Ryssland 

och Ukraina. Jordbrukslagar och -regleringar utvecklas 

emellertid kontinuerligt. Ledningen kan inte förutsäga när 

eller i vilken omfattning dessa lagar och regleringar kom-

mer att ändras. Eventuella ändringar, om de inträffar, kan 

innebära att Koncernen måste modernisera sin teknologi 

för att uppfylla mer strikta standards.

Ledningen bedömer regelbundet möjliga jordbruksre-

laterade förpliktelser relaterade till Koncernens verksam-

het. Bedömningarna baseras på ledningens uppfattning 

av nuvarande legala krav och längden på leasingkontrak-

ten avseende mark.

(iv) Ryssland
Ryssland är en utvecklingsmarknad och innehar som 

sådan inte ett fullt utvecklat regelverk avseende affärslivet 

såsom stabilt banksystem och legala system, som åter-

finns i mer utvecklade marknadsekonomier. Den ryska 

ekonomin karaktäriseras av en valuta som inte är fullt kon-

vertibel utanför Ryssland, valutakontroller, låg likviditet i 

obligations- och aktiemarknader och fortsatt inflation. 

Verksamhet i Ryssland innebär därför risker som inte nor-

malt förknippas med verksamheter på mer utvecklade 

marknader.

Stabilitet och framgång för den ryska ekonomin beror 

på effektiviteten i regeringens ekonomiska politik samt 
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den fortsatta utvecklingen av legala och ekonomiska  

system.

(v) Ukraina
Ukraina är en utvecklingsmarknad och innehar som sådan 

inte ett fullt utvecklat regelverk avseende affärslivet såsom 

stabilt banksystem och legala system, som återfinns i mer 

utvecklade marknadsekonomier. Den ukrainska ekonomin 

karaktäriseras av en valuta som inte är fullt konvertibel 

utanför Ukraina, valutakontroller, låg likviditet i obliga-

tions- och aktiemarknader och hög inflation. Den finan-

siella situationen i Ukraina försämrades kraftigt under 

2008, särskilt i fjärde kvartalet. Verksamhet i Ukraina inne-

bär därför risker som inte normalt förknippas med verk-

samheter på mer utvecklade marknader.

Stabilitet och framgång för den ukrainska ekonomin 

beror på effektiviteten i regeringens ekonomiska politik 

samt den fortsatta utvecklingen av legala och ekonomiska 

system.

(vi) Övrigt
Som framgår av Not 21 – Transaktioner med närstående 

har Koncernen ett management avtal med Alpcot Capital 

Ltd (ACM) i vilket ACM har rätt till en s k ”performance 

fee”. Som också framgår av Not 21 har Koncernen valt att 

inte göra någon reservering för eventuellt upparbetat per-

formance fee då ledningen bedömer att det inte förelig-

ger någon upplupen performance fee per den 31 decem-

ber 2008.

Bolaget har vidtagit rättsliga åtgärder mot en f d chef 

i ett dotterbolag i Ukraina. Den f d chefen har överskridit 

sina befogenheter, och medverkat till att Bolaget förlorat 

kontrollen över växtskydd till ett värde motsvarande 

950 KSEK. Bolaget räknar med att erhålla full kompensa-

tion.

NOT 25 – RISKHANTERING

Koncernen är i sin verksamhet, utöver affärsrisk, expone-

rad för kredit-, valuta-, likviditets- och ränterisker. Koncer-

nen har implementerat risk management strukturer och 

fastställt ett antal risk management- och kontrollrutiner i 

syfte att fastställa beräkningar, värderingar och kontroll av 

dessa exponeringar och relaterade risker.

(i) Koncentration av kreditrisker
Kreditrisk är den risk att en motpart i en transaktion inte 

kommer att fullgöra sina avtalsförpliktelser och att even-

tuella säkerheter inte täcker Koncernens fordringar. På de 

marknader Koncernen är verksamt fanns följande koncen-

tration av kreditrisker:

• Under 2008 skedde cirka 70 procent av Koncernens 

försäljning i Voronezh regionen i Ryssland.

Koncernens fastställda princip är att endast handla med 

kreditvärdiga motparter samt att inkräva säkerheter, när så 

bedöms nödvändigt, för att på så sätt mildra risken för 

finansiella förluster när motparter inte uppfyller sina för-

pliktelser. Kreditvärderingsinformation erhålls, när så är 

möjligt, från oberoende kreditvärderingsinstitut. När 

sådana inte är tillgängliga använder Koncernen annan 

offentlig finansiell information tillsammans med intern his-

torik för att kreditvärdera de väsentliga kunderna. Koncer-

nens exponering mot och kreditvärdering av motparter 

övervakas kontinuerligt och det samlade värdet av slutna 

transaktioner sprids på godkända motparter. 

Koncernen har inga väsentliga kreditriskexponeringar 

mot någon enskild motpart eller grupp av motparter med 

liknande karaktäristika. Koncernen definierar motparter 

med liknande karaktäristika om de är närstående varandra. 

Koncentration av kreditrisk översteg inte 5 procent av de 

monetära tillgångarna någon gång under räkenskapsåret. 

Kreditrisken på likvida medel är begränsad eftersom mot-

parterna utgörs av banker med hög kreditvärdering hos 

internationella kreditvärderingsinstitut.

(ii) Valutarisk
Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser påverkar 

Koncernens resultat och kassaflöden negativt. Valutakurs-

förändringar påverkar dessutom koncernens resultat- och 

balansräkning på följande sätt:

• Resultatet påverkas när intäkter och kostnader i 

utländsk valuta omräknas till svenska kronor.

• Balansräkningen påverkas när tillgångar och skulder 

i utländska valuta omräknas till svenska kronor.

Den största delen av Koncernens intäkter är denomine-

rade i ryska rubel. Följaktligen kan Koncernens resultat 

påverkas negativt av en stigande rubelkurs i förhållande 

den svenska kronan.

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts 

med 10 procent i förhållande till den ryska rubeln med alla 

andra variabler konstanta, skulle årets resultat per den 

31 december 2008 ha varit 10 762 KSEK lägre/högre.

(iii) Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att Koncernen inte kommer att 

kunna betala sina skulder när de förfaller. Koncernens lik-

viditetssituation övervakas noga. Koncernen har en detal-

jerad budget- och likviditetsplanering i syfte att säkerställa 

att tillräckliga likvida medel finns för att uppfylla sina 

betalningsåtaganden.

Ledningen bedömer att denna risk för närvarande inte 

utgör någon väsentlig risk då Koncernens likviditet per 

den 31 december var mycket stark samt att ytterligare 

kapital tagits in genom emissionen av konvertibla skulde-

brev i mars 2009.

Forts not 24
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(iv) Ränterisk
Ränterisk är risken att förändringar i räntesatser påverkar 

Koncernens resultat negativt. Ledningen bedömer att 

denna risk f n inte utgör någon väsentlig risk eftersom 

Koncernen inte har någon väsentlig extern upplåning.

(v) Kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga 

koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet så att 

den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för 

andra intressenter och upprätthålla en optimal kapital-

struktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 

Då Koncernen hittills till största delen varit hänvisad till 

finansiering via emittering av aktier har inga mål för skuld-

sättningsgrad satts upp. Denna policy revideras löpande 

allt eftersom verksamheten utvecklas.

(vi) Legal risk / regleringsrisk
Ryssland
Förvärv av mark i allmänhet har hittills varit en politisk 

känslig fråga i Ryssland. Generellt gäller i de flesta ryska 

industrisektorerna att äganderätten till marken aldrig 

övergår – staten lämnar istället ut bruksrätter avseende 

t ex oljeproduktion eller skogsfällning. Inom ryska jord-

brukssektorn föreskrivs dock att markförvärv är tillåtna så 

länge det förvärvande bolaget inte till en majoritet kon-

trolleras av en utländsk ägare. Alpcot Agro använder sig 

som utländsk investerare i Ryssland av en juridisk modell 

som framtagits av Bolagets juridiska rådgivare och som 

även är den gängse på marknaden. Den är f n i full har-

moni med rysk lagstiftning. Man kan dock inte helt bortse 

från att ryska lagstiftare och / eller politiker i allmänhet, 

om nationalistiska eller protektionistiska tendenser tar 

överhanden i landet, skulle kunna välja att tolka den ryska 

lagstiftningen på annat vis. En sådan tolkning skulle kunna 

få negativa konsekvenser för Alpcot Agro.

Ukraina
I Ukraina råder sedan Sovjetunionens fall ett moratorium 

kring att köpa och sälja jordbruksmark. Den nuvarande 

lagstiftningen ger endast utrymme för arrende av eller 

direkt byteshandel av jordbruksmark. Skulle dock morato-

riet lyftas, har arrendatorn företrädesrätt till att förvärva 

marken. Detta gäller såväl nationella som utländska före-

tag, och Koncernen har därför till dags dato valt att ta kon-

troll över mark genom att ingå arrendeavtal. I det nuva-

rande politiska klimatet är det oklart huruvida moratoriet 

kan komma att hävas inom en överblickbar framtid, och 

även om det skulle lyftas kan det inte uteslutas att 

inskränkningar kan ske rörande utländskt ägande av jord-

bruksmark.

Verkligt värde av finansiella instrument

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen nedan:    

2008
          

kategori
låne- och  

kundfordringar

Finansiella skulder  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Summa  
redo visat  

värde
Verkligt  

värde
Tillgångar
Långfristiga fordringar 299 604 299 604 299 604

Kortfristiga lån 48 170 48 170 47 158

Kundfordringar 9 230 9 230 9 230

Likvida medel 105 620 105 620 105 620

Icke finansiella tillgångar 82 426 82 426 82 426

Summa tillgångar 545 050 – 545 050 544 159

Skulder
Långfristiga lån 38 860 38 860 38 860

Kortfristiga lån 18 136 18 136 17 933

Leverantörsskulder 42 796 42 796 42 796

Övriga skulder 6 042 6 042 6 042

Icke finansiella skulder 6 762 6 762 6 762

Summa skulder – 112 596 112 596 112 393

       

Forts not 25
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Åldersanalys av redovisade kund-, låne- och övriga 

fordringar som är förfallna men inte nedskrivna 

2008 2007
< 30 dgr 7 537 385

30–60 dgr 5 180 904

61–90 dgr 36 064 939

91–120 dgr 16 249 1 296

>120 dgr 1 549 6 075

Total 66 579 9 599

Förändring av osäkra fordringar

avsättning för osäkra fordringar 2008 2007
Ingående avsättning för året 228 –

Reservering för befarade förluster 13 027 228

Utgående avsättning för året 13 255 228

NOT 26 – HäNDELSER EFTER BALANSDAGEN

I februari 2009 har en preliminär överenskommelse träffats 

mellan Alpcot Agro AB och Alpcot Capital Management 

Ltd (”ACM”) innebärande att förvaltningsavgiften som 

löpande betalas till ACM kommer att ersättas med en 

lägre fast årlig avgift. Styrelsen bedömer att den nya över-

enskommelsen innebär en besparing på cirka 50 miljoner 

SEK t o m 2014. 

Den 31 mars 2009 genomförde Alpcot Agro AB en 

emission av konvertibla skuldebrev som totalt inbringade 

cirka 65 miljoner SEK, exklusive emissionskostnader. Lånet 

löper med en ränta på 10 procent och har en löptid på 2 år 

och förfaller till betalning den 27 mars 2011. Konvertibel-

innehavare kan påkalla konvertering till nya aktier fr o m 

den 20 februari 2011 t o m den 4 mars 2011 till en konver-

teringskurs om 16 kronor. Vid full konvertering innebär det 

en utspädning på cirka 13,8 procent.

Forts not 25

2007          

kategori
låne- och 

kundfordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Finansiella skulder 
värderade till  

upplupet anskaff-
ningsvärde

Övrigt – icke 
finansiella  
tillgångar  

och skulder

Summa  
redovisat  

värde
Verkligt  

värde
Tillgångar
Långfristiga fordringar 114 479 3 392 117 871 117 871

Kortfristiga lån 11 293 11 293 10 355

Kundfordringar 7 260 7 260 7 260

Övriga fordringar 360 000 360 000 360 000

Kortfristiga placeringar 30 671 30 671 30 671

Likvida medel 186 593 186 593 186 593

Icke finansiella tillgångar 4 542 4 542 4 542

Summa tillgångar 710 296 3 392 – 4 542 718 230 717 292

Skulder
Långfristiga skulder 2 587 2 587 1 768

Kortfristiga lån 567 567 458

Leverantörsskulder 3 855 3 855 3 855

Övriga skulder 5 276 5 276 5 276

Icke finansiella skulder 33 302 33 302 33 302

Summa skulder – – 12 285 33 302 45 587 44 659

Beräkning av verkligt värde        

Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på koncernens 

finansiella instrument. Redovisade värden överensstämmer i allt väsentligt med verkligt värde. För kundfordringar, leve-

rantörsskulder, övriga kortfristiga fordringar och skulder som värderas till anskaffningsvärde är löptiden kort och därför 

överensstämmer verkligt värde med redovisat värde.

Långfristiga och kortfristiga lån förfaller till betalning mellan 2009 och 2014. Lånen löper med räntesatser mellan  

8 procent och 15 procent. 

Långfristiga fordringar utgörs dels av förskottsbetalningar för markförvärv och registreringsförfarande om 289 328 

KSEK (113 827) och dels av lånefordringar om 10 276 KSEK (652). Förskotten är av långsiktig karaktär och det går ej att 

bedöma exakt när dessa kommer att regleras. Lånefordringarna förfaller till betalning mellan 2009 och 2010 och löper 

med en räntesats på 8 procent.

Kortfristiga lån förfaller till betalning 2009 och löper med räntesatser mellan 8 procent och 14 procent.  
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MODERBOLAGETS RESULTATRäKNING

kSEk not
2008-01-01 

– 2008-12-31
2006-07-01 

– 2007-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 12 8 000 4 216

8 000 4 216

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 –36 713 –9 845

Personalkostnader 2 –7 119 –2 063

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  

anläggningstillgångar –28 –8

–43 860 –11 916

Rörelseresultat –35 860 –7 700

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 54 048 8 274

54 048 8 274

Resultat efter finansiella poster 18 188 574

Skatt 4 – –

årets resultat 18 188 574
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MODERBOLAGETS BALANSRäKNING
kSEk not 2008-12-31 2007-12-31

TillgångaR
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 125 60

125 60

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 680 51

Fordringar hos koncernföretag 7 1 260 118 308 485

1 260 798 308 536

Summa anläggningstillgångar 1 260 923 308 596

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 362 404

Skattefordran – 50

Övriga fordringar 8 1 597 393 580

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 13 155 6 098

15 114 400 132

Kassa och bank 85 239 145 457

Summa omsättningstillgångar 100 354 545 589

SUMMa TillgångaR 1 361 277 854 185



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2009 ÅRS NyEMISSION I ALPCOT AGRO AB (PUBL) 145

Omarbetade historiska finansiella  rapporter 2007 och 2008

kSEk not 2008-12-31 2007-12-31

EgET kaPiTal Och SkUldER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 146 904 76 204

146 904 76 204

Fritt eget kapital
Pågående nyemission – 360 000

Överkursfond 1 181 373 391 809

Balanserad vinst 10 533 7 243

Årets resultat 18 188 574

1 210 094 759 626

Summa eget kapital 1 356 998 835 830

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 292 327

Övriga skulder 387 58

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 3 600 17 970

Summa kortfristiga skulder 4 279 18 355

SUMMa EgET kaPiTal Och SkUldER 1 361 277 854 185

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Forts Moderbolagets balansräkning
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MODERBOLAGETS FöRäNDRING AV EGET KApITAL

aktie- 
kapital

Pågående  
nyemission

Överkurs- 
fond

Balanserad
vinst årets vinst

Totalt eget 
kapital

Eget kapital 2006-09-07 100 100

Nyemissioner 76 104 391 809 467 913

Pågående nyemission 360 000 360 000

Fond för verkligt värde 5 243 5 243

Aktieägartillskott 2 000 2 000

Årets resultat 574 574

Eget kapital 2007-12-31 76 204 360 000 391 809 7 243 574 835 830

Disposition av föregående års resultat 574 –574 –

Registrering av tidigare pågående  

nyemission 30 000 –360 000 330 000 –

Nyemissioner 40 700 459 564 500 264

Fond för verkligt värde 2 716 2 716

Årets resultat 18 188 18 188

Eget kapital 2008-12-31 146 904 1 181 373 10 533 18 188 1 356 998

Fond för verkligt värde avser i sin helhet valutakursförändring på lån till dotterbolag.
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MODERBOLAGETS KASSAFLöDESANALyS

kSEk not
2008-01-01 

– 2008-12-31
2006-07-01 

– 2007-12-31

den löpande verksamheten
Utbetalningar till leverantörer och anställda –39 387 –29 469

Erhållen ränta 28 270 8 274

kassaflöde från den löpande verksamheten –11 117 –21 195

investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 5 –48 –68

Förvärv av koncernföretag 6 –25 –51

Lämnade lån till koncernföretag 7 –892 130 –303 242

kassaflöde från investeringsverksamheten –892 203 –303 361

Finansieringsverksamheten
Nyemission 866 338 500 768

Nyemissionskostnader –23 236 –32 755

Erhållna aktieägartillskott – 2 000

kassaflöde från finansieringsverksamheten 843 102 470 013

Förändring av likvida medel –60 218 145 457

Likvida medel vid årets början 145 457 –

Likvida medel vid årets slut 85 239 145 457
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TILLäGGSUppLySNINGAR

ALLMäNNA UppLySNINGAR

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper 

som koncernen förutom i de fall som föranleds av begräns-

ningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till 

följd av Årsredovisningslagen och i vissa fall av skatteskäl. 

Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-

tion RFR 2.1 Redovisning i juridisk person tillämpats.

UppLySNINGAR TILL ENSKILDA pOSTER

NOT 1 – ARVODE OCH KOSTNADSERSäTTNING

2008 2006/2007
Ernst & Young
Revisionsuppdrag 836 785

Andra uppdrag 207 151

1 043 936

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis-

ningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det 

ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 

granskning eller genomförande av sådana övriga arbets-

uppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 2 – pERSONAL 

Medelantal anställda

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda när-

varo timmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3.

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskost-

nader har utgått med följande belopp:

2008 2006/2007
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 2 323 1 374

Pensionskostnader 450 181

Övriga:
Löner och ersättningar 2 373 – 

Pensionskostnader 233 –

5 380 1 555

Sociala avgifter 1 092 475

Summa styrelse och övriga 6 471 2 030

2008 2006/2007

Könsfördelning i företagsledning
Antal styrelseledamöter, 4 4

varav kvinnor 1 –

Antal övriga befattningshavare 

inkl. VD, 2 1

varav kvinnor 1 –

Pensionsförpliktelser till styrelse 

och VD 255 225
      

I övrigt hänvisas till Not 19 i Koncernens noter.

NOT 3 – öVRIGA RäNTEINTäKTER OCH LIKNANDE 

RESULTATpOSTER

2008 2006/2007
Räntor 12 325 7 999

Ränteintäkter koncern 27 000 –

Valutakursdifferenser 14 723 274

54 048 8 274

NOT 4 – SKATT

2008 2006/2007
Aktuell skatt – –

Uppskjuten skatteintäkt – –

Summa – –

Resultat före skatt 18 188 574

Teoretisk inkomstskatt, 28% –5 093 –161

Ej avdragsgilla poster –28 –1 498

Skattemässiga förluster för 

vilken uppskjuten skatt inte 

redovisats 5 121 1 659

Redovisad skatt – –

NOT 5 – INVENTARIER

2008-12-31 2007-12-31
Ingående anskaffnings värden 68 –

Inköp 93 68

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 162 68

Ingående avskrivningar –8 –

Årets avskrivningar –28 –8

Utgående ackumulerade  

avskrivningar –36 –8

Utgående redovisat värde 125 60
      

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod 

av 5 år.
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NOT 7 – FORDRINGAR HOS KONCERNFöRETAG

2008-12-31 2007-12-31
Ingående värde 308 485 –

Tillkommande 1 260 118 308 485

Återbetalda lån –308 485 –

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 260 118 308 485

Utgående redovisat värde 1 260 118 308 485
 

Fordringar hos koncernföretag avser lån till Rusar Agro 

S.A., Luxemburg, Agrokultura Management LLC, Ukraina, 

samt Larontas Ltd, Cypern. Räntan är fast och löper med 

3 procent. Föregående år avsåg lånen lån till det indirekt 

ägda dotterbolaget i Ryssland och var euro- och rubel-

denominerade. Under 2008 har bolaget ändrat strukturen 

för utlåning till dotterföretag, såtillvida att de tidigare 

euro- och rubel-denominerade lånen har omvandlats till 

SEK-denominerade lån. Vidare har lånen lagts om mot ett 

helägt dotterbolag i Luxemburg. Bolagets lån till det 

Ukrainska dotterbolaget är denominerat i USD.

NOT 8 – öVRIGA FORDRINGAR  

2008-12-31 2007-12-31
kategori
Fordran emissionslikvid – 360 000

Depositioner – 30 671

Extern utlåning 1 000 2 500

Övriga fordringar 597 409

1 597 393 580

 

NOT 9 – FöRUTBETALDA KOSTNADER OCH  

UppLUpNA INTäKTER

2008-12-31 2007-12-31
Upplupna konsultintäkter 12 051 4 216

Upplupna ränteintäkter 935 1 760

Övriga förutbetalda kostna-

der och upplupna intäkter 169 122

13 155 6 098

NOT 10 – UppLySNINGAR OM AKTIEKApITAL

antal 
aktier

kvotvärde 
per aktie

Antal/värde vid årets ingång 21 240 700 5

Nyemission 8 140 000 5

Antal/värde vid årets utgång 29 380 700 5

NOT 11 – UppLUpNA KOSTNADER OCH  

FöRUTBETALDA INTäKTER

2008-12-31 2007-12-31
Upplupna emissionskostnader – 17 535

Upplupna löner och sociala 

avgifter 2 468 135

Revisionsarvode 250 300

Övriga upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter 882 –

3 600 17 970

NOT 12 – KONCERNINTERN FöRSäLjNING

Av bolagets nettoomsättning är 100 procent (100) 

koncern intern. Inga av bolagets inköp är koncerninterna.

NOT 6 – ANDELAR I KONCERNFöRETAG

Företag Säte antal
kapital-

andel, % 2008-12-31 2007-12-31
ARLF Agrokultura Limited Cypern 100 100 316 51

Larontas Ltd Cypern 100 100 25 –

Rusar Agro S.A. Luxemburg 100 100 339 –

680 51

För en fullständig uppställning av i koncernen ingående bolag hänvisas till Not 18 i koncernens årsredovisning.
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REVISORS RAppORT AVSEENDE OMARBETADE HISTORISKA FINANSIELLA RAppORTER 

Till styrelsen i Alpcot Agro AB (publ)

Vi har granskat de omarbetade finansiella rapporterna för Alpcot Agro AB (publ), org nr 556710-
3915, på sidorna 114–149, som omfattar koncernbalansräkningen per den 31 december 2008 och 
31 december 2007 och koncernresultaträkningen, kassaflödesanalysen för koncernen och koncer-
nens redogörelse för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett sammandrag av väsentliga 
redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och pre-
senteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS så 
som de antagits av EU och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 
809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern 
kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna 
utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört 
vår revision i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär 
att vi följer etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte abso-
lut säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter.

En revision i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt innebär att 
utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de 
finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för 
väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. 
Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande 
och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revi-
sionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten 
av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella 
rapporterna.

Vi anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt 
uttalande.

Uttalande 
Vi anser att de omarbetade finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med de inter-
nationella redovisningsstandarderna IFRS så som de antagits av EU av ställningen per den 
31 december 2008 och den 31 december 2007 och resultat, redogörelse för förändringar i eget 
kapital och kassaflöde för dessa räkenskapsår för den koncern i vilken Alpcot Agro AB är moder-
bolag.

Stockholm den 15 december 2009

Ernst & young AB 

Per Hedström
Auktoriserad revisor

Revisors rapport
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Definitioner och ordlista

Alpcot Agro
Alpcot Agro AB (publ), organisationsnummer 556710-
3915, inklusive dotterbolag beroende på samman-
hanget

Alpcot Capital Management eller ACM
Alpcot Capital Management Limited är ett helägt 
dotter bolag till Mustique Capital Holding S.A. och är 
auktoriserat av Financial Services Authority, den brit-
tiska finansinspektionen

Antal aktier, slutet av perioden 
Totalt antal aktier utgivna av Bolaget

Antal anställda, slutet av perioden
Antalet heltidsanställda, vilka var anställda vid slutet av 
en specifik period

Avstämningsdagen
Den 15 december 2009, dagen då det bestäms vilka 
som ska erhålla teckningsrätter

BBAH
BBAH Sweden AB

Befintliga aktier
Utestående aktier i Bolaget

Bolaget
Alpcot Agro AB (publ), inklusive dotterbolag beroende 
på sammanhanget 

BRIC-länderna
Brasilien, Ryssland, Indien och Kina

BTA
Betalda tecknade aktier

Economist Intelligence Unit
Är en del av The Economist Group och tillhandahåller 
bland annat landsspecifika analyser och prognoser, 
se www.eiu.com

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier 
vid periodens slut

Enheter
1 hektar (ha) = 10 000 m2

1 hektar (ha) = 2,47 tunnland
1 ton vete = 36,74 bushels
1 ton majs = 39,37 bushels
1 ton = 2 200 pounds
1 ton = 10 centners

Food and Agricultural Organization of  
the United Nations (FAO)
FAO är ett fackorgan inom FN och har till uppgift att 
motarbeta fattigdom och svält samt främja livsmedels-
säkerhet och livsmedelsproduktionen i världen, 
se www.fao.org

Food and Agricultural policy Research Institute 
(FApRI)
FAPRI är ett samarbete mellan Iowa State University 
och University of Missouri-Columbia. Organisationen 
fokuserar framför allt på analys och forskning av den 
amerikanska jordbrukssektorn, se www.fapri.iastate.edu

Företrädesrättsemissionen
Nyemissionen av nya aktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare i Bolaget

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier utgivna av Bolaget under 
en specifik period

International Feed Industry Federation (IFIF)
Intresseorganisation för foderindustrin, se www.ifif.org

International Monetary Fund (IMF)
Internationella valutafonden, internationell organisa-
tion som arbetar för att främja internationellt valuta-
samarbete, se www.imf.org

Investeringsrådgivaren
Alpcot Capital Management Limited, erbjuder konsult 
och investeringsrådgivning till Bolaget enligt Manage-
mentavtalet

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager och biolo-
giska tillgångar dividerat med kortfristiga skulder

Koncernen
Alpcot Agro AB (publ) inklusive dotterbolag

Kultivator
Ett jordbearbetningsredskap för att förbereda åker-
mark för sådd

Managementavtalet
Avtalet mellan Alpcot Agro AB (publ) och Investerings-
rådgivaren gällande Investeringsrådgivarens uppgifter, 
skyldigheter och kompensation
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Definitioner och ordlista

Mark under kontroll 
Mark där Bolagets dotterbolag antingen självt eller 
genom någon av Bolagets agenter har registrerat ett 
arrendeavtal eller befinner sig i processen med att 
registrera ett arrendeavtal med lokala myndigheter 

Moderbolaget
Alpcot Agro AB (publ)

Nya aktier
De nya aktierna som emitteras i företrädesrätts-
emissionen

Oberoende staters samvälde OSS
OSS inkluderar Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, 
Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, 
Uzbekistan, Vitryssland. Turkmenistan är en inofficiell 
associerad medlem och Ukraina deltar de facto men är 
officiellt inte medlem

Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD)
OECD är en internationell organisation som arbetar 
för samarbete mellan industrialiserade länder,  
se www.oecd.org

paj
Andel i ett gemensamt ägt landområde som erhölls av 
bönder i samband med privatiseringen av kollektiva 
jordbruk, vilket i de flesta fallen motsvarade mellan 
4 och 20 hektar

Registrerad mark 
Mark där behöriga myndigheter utfärdat ett ägarcerti-
fikat i ett dotterbolags namn och där motsvarande 
registrering genomförts i det centrala fastighetsregist-
ret. Registrerad mark är en delmängd av den ägda 
marken

Resultat per aktie 
Periodens resultat efter skatt dividerat med under 
perio den genomsnittligt antal aktier

Rosstat
Statskontrollerad rysk statistikinsamlare, se www.gks.ru

Rusar
RusarAgro S.A.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

SovEcon
Rysk statistikinsamlare inom jordbrukssektorn,  
se www.sovecon.ru

Spannmål
Samlingsnamn för vete, korn, havre, råg, rågvete, 
durra, hirs, majs och ris

Teckningskursen
12,00 kronor per ny aktie

Teckningsrätter
Teckningsrätter med företrädesrätt att teckna nya 
aktier i företrädesrättsemissionen

Träda
Jordbruksmark som inte brukats

Tröska
Jordbruksmaskin som används för att skörda

World Trade Organisation (WTO)
Internationell organisation som handhar handelsreg-
lerna länder emellan, se www.wto.org

ägd mark
Mark som registrerats i ett dotterbolags namn eller 
indirekt ägd mark inom ramen för pajsystemet. Pajerna 
kan vara registrerade antingen i ett dotterbolags namn 
eller i en agents namn inom ramen för ett avtal mellan 
agenten och Bolaget
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ALpCOT AGRO AB (pUBL)
Organisationsnummer: 556710-3915
Besöks- och postadress:
Birger Jarlsgatan 2 
114 34 Stockholm
www.alpcotagro.com
info@alpcotagro.com

ALpCOT AGRO AB (pUBL) / AGROKULTURA
Besöks- och postadress:
7, Butikovsky lane
119034, Moscow, Russia

ALpCOT CApITAL MANAGEMENT
Besöks- och postadress:
3rd Floor, Cardinal House
39–40 Albemarle Street
London W1S 4TE, UK

FINANSIELL RÅDGIVARE
Carnegie Investment Bank AB
103 38 Stockholm
www.carnegie.se

CERTIFIED ADVISER 
Remium AB
Kungsgatan 12–14 4tr 
111 35 Stockholm
Tel. +46 (0) 8 454 32 00
www.remium.se

Adresser
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