
 
 
 
Meddelande till investerare samt Frågor & Svar 
(Detta är en fri översättning av ”Notice to Investors”. Vid skillnader mellan denna översättning och 
originaldokumentet på engelska äger det senare företräde). 
 
Bakgrund 
Som J & O Forest Fund (Fonden) tidigare har meddelat har Fonden fört en dialog med 
Bermuda Monetary Authority (BMA) angående en föreslagen avveckling av Fonden efter 
genomförande av vissa externa uppköpserbjudanden till Fondens andelsägare (Föreslagen 
Avveckling) 
 
Den 18 november 2020 avslog BMA Fondens ansökan enligt Föreslagen Avveckling, delvis för 
att Fonden i dagsläget är sen med färdigställande av reviderad årsredovisning för 2019 
(Årsredovisning). BMA önskar att Fonden fokuserar på att producera och leverera 
Årsredovisning. Styrelsens bedömning är att detta kommer att ske i januari 2021. Fonden 
arbetar med revisorerna med att genomföra revision på plats av de fysiska tillgångarna i 
Brasilien som en del av Årsredovisningen. På grund av olika begränsningar som ett resultat 
av Brasiliens hantering av Covid-19, har denna del av revisionen blivit försenad. Fonden och 
dess rådgivare arbetar hårt för att genomföra revisionen av tillgångarna utan att äventyra 
säkerhet och hälsa hos de inblandade. 
 
När BMA ser att Fonden återigen uppfyller regelverket på Bermuda, kommer styrelsen att 
fokusera på att sälja och avverka Fondens tillgångar och därmed skapa likviditet för 
andelsägarna genom en rak kontant avveckling av Fonden. 
 
Eftersom en avveckling av en fond kräver tillstånd från BMA, kan inte Fonden i dagsläget 
delge några exakta detaljer kring avvecklingen. Fonden kommer dock att göra det när 
avvecklingsplanen och tidsplanen har diskuterats och godkänts av BMA. 
 
 
Frågor och Svar 
 
Effekter av COVID-19 
Eftersom Fondens tillgångar är fysiska tillgångar som kräver mänskliga arbetsinsatser 
(avverkning, transport, sågning och lastning i hamn) är utvecklingen av Covid-19 pandemin 
en viktig faktor som potentiellt kan skapa förseningar eller tillfälligt helt stoppa arbetet. 
 
Varför inte tidigare? 
Fonden har gått på den strategi som man bedömt är bäst för samtliga andelsägare. Med 
tiden, och speciellt med hänsyn till den globala pandemin, har Fonden märkt att 
andelsägarnas prioriteringar har skiftat från värdeskapande till likviditet. Om Fonden hade 
ändrat strategi redan under våren 2020, hade likviditetsstrategin inte kunnat genomföras. 
Regnsäsongen i Brasilien gör att avverkningsfönstret är mellan maj och november. I år, på 
grund av pandemin, hade det inte gått att få ut folk i arbete eller ens att skeppa från hamn. 
 



 
 
 
Varför inte pengar nu? 
Vi pratar om reala tillgångar som ska avverkas, processas, transporteras och säljas. 
Regnsäsongen omöjliggör logistiken, varför vi måste invänta torrare väder i maj. 
 
Varför inte öppan upp Fonden igen? 
Att öppna Fonden för investeringar och uttag igen skulle snabbt försätta Fonden i samma 
situation. Givet andelsägarnas önskan om likviditet bedömer styrelsen att Fonden skulle ha 
större uttag än likviditeten medger. Föjlaktligen skulle Fonden behöva vidta åtgärder för att 
likvidera alla tillgångar, i praktiken samma resultat som en kontant avveckling men med 
högre administrativa kostnader. 
 
Konvertering till J&O Forest Fund Luxemburg eller det svenska bolaget Eternali? 
I detta skede har dessa enheter indikerat till Fonden att de inte i dagsläget kommer att gå 
vidare med några erbjudanden till Fondens andelsägare.  
 
Konvertering i framtiden? 
Fondens fokus nu är att uppfylla Bermuda-regelverket och skapa likviditet från tillgångarna. 
 
Kommer NAV att produceras under denna tid? 
Fonden kommer att föra en dialog med BMA huruvida NAV rapporter ska produceras och i 
så fall när. Fonden kommer att återkomma i närtid i denna fråga. 
 
FORWARD LOOKING INFORMATION DISCLAIMER 

Certain information regarding the Fund set forth in this document contains forward-looking statements that involve 
substantial known and unknown risks and uncertainties.  The use of any of the words "plan", "expect", “prospective”, 
"project", "intend", "believe", "should", "anticipate", "estimate" or other similar words, or statements that certain events 
or conditions "may" or "will" occur are intended to identify forward-looking statements. Such statements represent the 
Fund’s internal projections, estimates or beliefs concerning, among other things, the timing of the Fund’s Financials, the 
potential liquidation of the Fund, any BMA approval for the Fund’s wind-up, and the impacts of COVID-19 on the Fund’s 
operations and assets. These statements are only predictions and actual events or results may differ materially. Although 
the Fund’s management believes that the expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable, it 
cannot guarantee future results, levels of activity, performance or achievement since such expectations are inherently 
subject to significant business, economic, competitive, political and social uncertainties and contingencies. Many factors 
could cause the Fund’s actual results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statements 
made by, or on behalf of, the Fund.  These forward-looking statements are based on certain assumptions made by the Fund 
and its management and are subject to numerous risks and uncertainties, including but not limited to, the impact of general 
economic conditions and COVID-19, and other factors, many of which are beyond the control of the Fund. Readers are 
cautioned that the foregoing list of factors is not exhaustive. Although the forward-looking statements contained in this 
document are based upon assumptions which management believes to be reasonable, the Fund can’t assure investors that 
actual results will be consistent with these forward-looking statements.  Readers are cautioned not to place undue reliance 
on forward-looking statements included in this document, as there can be no assurance that the plans, intentions or 
expectations upon which the forward-looking statements are based will occur. The Fund’s actual results, performance or 
achievement could differ materially from those expressed in, or implied by, these forward-looking statements and, 
accordingly, no assurance can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire 
or occur, or if any of them do, what benefits the Fund will derive. These forward-looking statements are made as of the 
date of this document and the Fund disclaims any intent or obligation to update publicly any forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or results or otherwise, other than as required by applicable laws. 
The forward-looking statements contained in this document are expressly qualified by this cautionary statement.  


