
J&O FOREST FUND
BÆREKRAFTIG OG SPREDD  
INVESTERING I SKOG

 MÅLAVKASTNING 10-12 PROSENT PER ÅR
 STABIL AVKASTNING MED LAV RISIKO

* Krever Klasse A

2013*

+13.1%
2014*

+15.0%
2015*

+9.5%
2016*

+13.5%



BØRSEN BRA, MEN SKOGEN BEST.
På børsen handler alt om timing. Går du inn på riktig tidspunkt 
kan du få fantastisk avkastning på kort tid. Eller ikke. Må det 
være sånn?

Diagrammet her er laget med hvert kvartal som sammenlignings- 
punkt. Det er veldig hensynsfullt mot Stockholmsbørsen (OMX 
30), for variasjonene hver måned, uke eller dag er mye større. 
Uansett ser vi at skogen tikker og går, og at timingen derfor ikke 
har noen betydning.

På fire år (2013-2016) gikk OSEBX opp med 49 prosent. J&O 
Forest Fund gikk opp 61 prosent. Det som gjør avkastningen så 
mye større over tid er at den er så jevn. Andelen positive måneder  
siden starten er over 90 prosent for fondet. 

ØKONOMIEN GÅR OPP OG NED. 
SKOGEN BARE VOKSER.
Den 10 mars 2000 var en historisk dag på den amerikanske 
teknikkbørsen Nasdaq. Indeksen gikk for første gang over den 
magiske grensen. Det var først 15 år senere, i mai 2015, at 
denne magiske grensen ble passert igjen.

Hva skjedde i skogen før og etter kollapsen? Den bare vokste i 
vei. Hvis vi for eksempel tar de siste 20 årene, har skogens verdi 
vokst jevnt med 5-15 prosent årlig, avhengig av sted og treslag. 
Stabilt, trygt og sikkert. Uten fare for hjertestans og tomt depot. 
Det er kanskje akkurat derfor at skogen sjelden ses på som 
noen het plassering. På den annen side - på fire år har verdien i 
skogsfondet vårt vokst med over 60 prosent.

SKOG OG TILVEKST. DET ER DET 
ENESTE VI BRYR OSS OM.
Vi har bare ett fokus, nemlig skog. Vi har forvaltet J&O Forest  
Fund siden 2012 og har sett det vi snakker om – hvordan  
skogen vokser i vei uansett hva som skjer på børsen og ellers  
i verden. Vi sier ikke at fondet stiger hele tiden. Men vi sier at 
skogen alltid vokser!



NATURLIG TILVEKST.  
HVOR MANGE KAN SNAKKE OM DET?
Fortell hvilken plassering som vokser naturlig? Skogen gjør det. 
Det er derfor skogen er trygg og stabil. 60 prosent av skogens 
verdi består av ren voksekraft*. Biologisk voksekraft som hverken  
bryr seg om ditt eller datt her i verden. Den bare vokser i vei.  
Også når det gjelder hvordan vi gjør våre plasseringer i skog,  
tenker vi sikkert og stabilt. Vi sprer våre plasseringer slik at vi 
både eier tropisk plantasjeskog i Søramerika og vanlig naturskog  
i Baltikum. Og vi sparer en del i kassen, slik at vi alltid er klar for 
en god skogsforretning.

* Kilde: Forest Investment Association.

Sammenligning mellom J&O Forest Fund (Class A NOK) og OSEBX. Basen på 100 er NAV/Index den 1/1-2013.

UTVIKLING 2013-2016.
170

160

150

140

130

120

110

100

90
JAN -13 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016

OSEBXJOFF

UTVECKLING 2013-2016

Q3 2016 Q4 2016

100

150

200

100

150

200 Andelen positive måneder siden starten.

20

30 POSITIVE 
MONTHS

40 50
60

70

80

9010

1000

20

30 POSITIVE 
MÅNEDER

40 50
60

70

80

9010

1000
%

%

20

30 POSITIVE 
MONTHS

40 50
60

70

80

9010

1000
%



PÅ TIDE Å KJØPE LITT SKOG?

Vi liker å ha et personlig forhold til våre investorer, og vi tar gjerne imot spørsmål 
og tanker. Vil du investere eller har spørsmål, mailer du til: ae@jo-am.com

Skog er en relativt lite bevegelig tilgang med lav omsetning. Takket være fondets 
investeringsstrategi tilbyr likevel J&O Forest Fund handel hver måned og uttak 
tillates hvert kvartal. Fondet er autorisert av Finansinspektionen til å markedsføre 
seg på Luxemburgbørsen oppført i Klass D i Sverige og vi har Swedbank som 
vår hovedbank. Fondet kan følges på www.bloombergs.com såvel som via fondets 
egen hjemmeside www.jo-am.com.

www.jo-am.com

KORTE FAKTA

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De penger som investeres kan  
øke eller minke i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele din investerte kapital.

Navn  J&O Forest Fund Ltd
Forvalter  J&O Asset Management Ltd
Fondadministrator  Apex Fund Services Ltd
Distribusjon i Norge  J&Ö Kapitalförvaltning AB
Bank SWEDBANK
Revisor KPMG
Overvåkende myndigheter Bermuda Monetary Authority
Autorisert av Svenska Finansinspektionen og Finanstilsynet
Valutaer NOK, EUR, USD eller GBP
Kjøp Månedlig
Salg Kvartalsvis
Risiko 1 2 3 4 5 6 7

FØLG OSS PÅ BLOOMBERG. TICKER: JOGFIAE:BH
WWW.BLOOMBERG.COM

MARCUS JIBRÉUS
Founding partner
mj@jo-am.com

MARCUS ÖLVESTAD
Founding partner
mo@jo-am.com


