
SAMMANFATTANDE ÖVERSÄTTNING AV ”LETTER TO INVESTORS” DEN 11 NOVEMBER  

Fondens legala språk för kommunikation med andelsägare är engelska. Denna text utgör inte på något vis en fullständig eller 
legalt bindande översättning. Den engelska texten i brevet ”Letter to Investors” skickat den 11 november 2019 har företräde 

vid språkdiskrepans och utgör det fulla meddelandet.  

J&O Forest Fund går från Bermudafond till svenskt listat 
bolag 

• Den 27 september meddelade J&O Forest Fund (JOFF) att fonden 
suspenderar återköp. 

• Den 8 november meddelande fonden att även insättningar och NAV-beräkning 
suspenderas per den 1 november. 

• Igår, efter godkännande från tillsynsmyndigheten på Bermuda, fick fonden 
äntligen möjlighet att berätta om bakgrunden till besluten ovan.  

Det kommer att sättas upp ett nytt bolag (NewCo) som kommer att erbjuda 
investerare i fonden att konvertera sina fondandelar till aktier i NewCo, varvid 
tillgångar i JOFF, i motsvarande grad, överförs till NewCo. På detta vis 
omstruktureras fonden från Bermudafond till svenskt publikt bolag. Efter denna 
konvertering är avsikten att lista NewCo, på en ännu inte definierad 
handelsplats.Fonden i sin nuvarande struktur kommer att läggas ned. 
Bakgrunden till den nya strukturen är följande: 

➢ Fonden har vuxit kraftigt och fått ett närmast ohanterligt stort antal 
andelsägare, cirka 1500 st. Regler kring bland annat uppdateringar av 
kundkännedom (KYC) skapar mycket manuellt merarbete. 

➢ Bermuda såsom driftställe blir alltmer harmoniserat med EU, även 
kostnadsmässigt, varför det inte finns samma fördel längre att driva en 
Bermudafond. 

➢ Fonden sitter idag på en stor virkesvolym och det finns möjlighet att tjäna 
mer pengar genom att investera för att kunna sälja högre upp i värdekedjan, 
exempelvis profilplank eller fanér. Samtidigt har inte fonden en 
kapitalstruktur lämpad för detta. För ett noterat bolag finns många fler 
tillgängliga finansieringsformer. 

➢ I vår förvaltning av fonden har vi stött på fantastiska investeringsmöjligheter 
inom bio-energi, som fonden idag inte kan utnyttja på grund av hur fonden 
fungerar med löpande insättningar och uttag. 

Styrelsen i fonden anser att den föreslagna omstruktureringen ligger i investerarnas 
intresse av följande skäl: 

• Kraftigt förbättrad likviditet som resultat av en listning på en handelsplats 
• En mer transparent struktur inom EU med möjlighet till utökat 

aktieägarinflytande 
• En högre förväntad avkastning då andra finansieringsmetoder medger att 

avkastningen från tillgångarna kan öka 



Vad innebär detta för mig som aktieägare? 

1. Måste jag konvertera mina fondandelar till aktier i Newco? 
Nej, beslutet att konvertera aktier eller ej är ditt. Notera att uteblivet svar 
på Erbjudandet från NewCo kommer att betraktas som att du tackar nej till 
Erbjudandet. Om du vill konvertera dina andelar måste du aktivt svara ja. 

Det är Styrelsens åsikt att det är mest fördelaktigt för fondandelsägare att 
tacka ja till Erbjudandet. 

2. Vad händer om jag tackar ja till att konvertera mina fondandelar till 
aktier i NewCo?  
Förutsatt att erbjudandet genomförs så upphör du att vara fondandelsägare i 
JOFF och blir upptagen i NewCos aktiebok som administreras av Euroclear. 
NewCo kommer vid tidpunkten för konverteringen att vara ett svenskt 
publikt onoterat aktiebolag. Aktien kommer att ha ett svenskt ISIN-nummer. 
Avsikten är sedermera att lista NewCo, varvid aktien blir likvid för handel. 

3. Vad händer om jag väljer att inte konvertera mina fondandelar till aktier i 
NewCo? 
Om du väljer att inte konvertera dina fondandelar till aktier i NewCo så 
kommer fonden att utnyttja sin rättighet, enligt fondstatuterna, att 
tvångsinlösa dina fondandelar. Utbetalning kommer inte att ske i kontanter 
utan genom utdelning av tillgångar i fonden motsvarande återköpspriset. 

4. Vad händer om jag lämnat in en återköpsorder (”redemption notice”) 
innan återköpen suspenderades? 
Om du lämnade in en anmälan om återköp innan återköpen stängdes 
(”Suspension”) kommer du inte att få utbetalning i kontanter, eller i 
tillgångar, förrän Styrelsen i fonden så beslutar, eftersom utbetalning av 
återköp är suspenderad. 

Om du lämnade in en anmälan om återköp innan återköpen stängdes 
kommer du att få valet att upphäva ditt återköp och konvertera dina 
fondandelar till aktier i NewCo. 

5. Vad händer om jag lämnar in en ansökan om återköp (”redemption 
notice”) efter att återköpen suspenderades? 
Suspenderingen upphäver rätten till återköp. Detta inkluderar rätten att 
inlämna anmälan om återköp. Därför är anmälan om återköp som inlämnas 
under suspenderingstiden inte godkänd och föranleder därför ingen åtgärd 
från fondens sida. 

Fondens rättigheter att fatta ovan beslut finns beskrivna i separat dokument 
på originalspråk. 


