
 
 
 

GUNVOR PRESSMEDELANDE 
 
Stockholm, 18 augusti 2014 
 
 
 
FÖRTYDLIGANDE BETRÄFFANDE GUNVOR GROUPS BUDPLIKT I FÖRHÅLLANDE TILL 
RÖRVIK TIMBER 
 
Gunvor Group Ltd, ”Gunvor Group”, tillkännagav den 15 april 2014 att man hade förvärvat hälften av 
aktierna i Meerwind AB, ”Meerwind”, varefter Gunvor Group nu innehar samtliga utestående aktier i 
Meerwind, som i sin tur innehar aktier motsvarande cirka 79 procent av samtliga aktier i Rörvik Timber 
AB, ”Rörvik Timber”. Rörvik Timbers aktier är upptagna till handel vid NASDAQ OMX Stockholm 
Small Cap. 
 
Gunvor Group’s förvärv av aktier i Meerwind resulterade i ett indirekt kontrollaktieägarskifte i Rörvik 
Timber vilket gav upphov till en skyldighet för Gunvor Group att lämna ett offentligt 
uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Rörvik Timber. Aktiemarknadsnämnden medgav 
Gunvor Group den 15 april 2014 en sexmånaders dispens från budplikten. 
 
Härefter har Rörvik Timber i halvårsrapport offentliggjord den 8 augusti 2014 meddelat bl a att 
”Meerwind har meddelat bolaget att man kommer att lämna ett budpliktsbud i enlighet med gällande 
regelverk”. I förtydligande till detta får Gunvor Group meddela att budplikten åvilar Gunvor Group och 
inte Meerwind, varför ett eventuellt budpliktsbud som utgångspunkt ska lämnas av Gunvor Group. 
Gunvor Group har också inlett förberedelser för att kunna lämna ett budpliktsbud i enlighet med 
gällande regelverk, men slutligt beslut fattas först i nära anslutning till att sådant bud lämnas, vilket i så 
fall planeras ske slutet av september/tidigt oktober 2014. Gunvor Group förbehåller sig fortsatt 
möjligheten att under den av Aktiemarknadsnämnden meddelade dispensen vidta sådana åtgärder 
som fordras för att budplikt inte ska uppkomma. 
 
Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där det 
skulle krävas ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av 
svensk rätt. Detta pressmeddelande är inte ett offentligt erbjudande att förvärva aktier och ska inte 
förstås som, och Gunvor Group har inte heller i övrigt lämnat, en utfästelse om att lämna ett offentligt 
erbjudande att förvärva aktier. 
 
För mer information, kontakta: 
Seth Thomas Pietras 
Corporate Affairs Director 
Gunvor Group 
+41 79 870 6290 
 
Detta pressmeddelande skickades för offentliggörande den 18 augusti 2014, kl. 16.00. 
 
  



 
 

GUNVOR ANNOUNCEMENT 
 
Stockholm, 18 August 2014 
 
 
 
CLARIFICATION ON GUNVOR GROUP’S OBLIGATION TO MAKE A MANDATORY BID FOR 
RÖRVIK TIMBER 
 
On 15 April 2014 Gunvor Group Ltd, “Gunvor Group”, made public that it has acquired 50 per cent of 
the shares in Meerwind AB, “Meerwind”. Gunvor Group owns all shares in Meerwind after the 
acquisition. Meerwind in its turn owns shares representing approximately 79 per cent of the shares in 
Rörvik Timber AB, “Rörvik Timber”. Rörvik Timber’s shares are traded on NASDAQ OMX Stockholm 
Small Cap. 
 
Gunvor Group’s acquisition of shares in Meerwind resulted in an indirect change of control of Rörvik 
Timber which gives rise to an obligation for Gunvor Group to make a mandatory bid for all shares in 
Rörvik Timber. The Swedish Securities Council has on 15 April 2014 granted Gunvor Group an 
exemption for six month from the obligation to make the mandatory bid. 
 
Subsequently Rörvik Timber has, in its half-year report published on 8 August 2014, inter alia 
announced that “Meerwind has informed the company that it intends to make a mandatory bid in 
accordance with the applicable rules”. Gunvor Group wishes to clarify that the obligation to make a 
mandatory bid rests on Gunvor Group, not Meerwind. Hence a potential mandatory bid will, as a 
starting point, be made by Gunvor Group and not Meerwind. Gunvor Group has also started the 
preparations to be able to make a mandatory bid in accordance with applicable rules. If a mandatory 
bid is made it is expected to be made at the end of September 2014 or early October 2014. Gunvor 
Group reserves the right to, during the period it is exempt from the obligation to make a mandatory bid 
under the decision by the Swedish Securities Council, take such actions required to avoid the 
obligation to make a mandatory bid. 
 
This press release may not be distributed, either directly or indirectly, in or to Australia, Canada, Hong 
Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, South Africa, the US or any country in which this would 
require additional documentation, registration or other measures above and beyond what is required 
by Swedish law. This press release is not a public offer to acquire shares and it shall not be 
interpreted as, and Gunvor Group has not otherwise provided, a commitment to make a public offer to 
acquire shares. 
 
For more information, please contact: 
Seth Thomas Pietras 
Corporate Affairs Director 
Gunvor Group 
+41 79 870 6290 
 
This press release was sent for public distribution 18 August 2014 at 4 p m. 
 


