
UPPDATERING 1 JUNI 2022  

Bäste investerare 

Vi vill uppdatera dig kring den senaste utvecklingen och framstegen och samtidigt bekräfta 
att det har tagit mycket längre tid än beräknat att slutföra årsredovisningar och genomföra 
strategin för att likvidera tillgångar. Denna uppdatering ger dig en överblick och täcker in 
några avgörande framsteg i processen. 

Vi är fullt medvetna om och delar frustrationen från investerares sida. Förvaltarens intressen 
är helt i linje med investerarnas när det gäller att skapa likviditet i fonden. 

Därför är det med stor tillfredsställelse som vi nu kan bocka av några viktiga punkter på väg 
mot detta mål. 

• Ø För det första så är årsredovisningen för 2020 klar, underskriven av revisorerna 
BDO och registrerad hos reglerande myndighet BMA. Nu går vi rakt in i att göra klar 
2021 innan sommaren.  

• Ø Dessutom, som rapporterats, har tillgångarna i Lettland sålts av till Mid-
Guidance-NAV värde. Vi kommer behålla likviditet medan vi utvärderar nästa steg 
och likviditetsbehov för genomförandet av dessa.   

• Ø Slutligen så har Skogsaktiebolaget Eternali, baserat på en extern värdering, lagt 
ett bud på den så kallade Pampa plantagen. Efter förhandlingar har ett pris 
motsvarande  Mid- Guidance-NAV värde överenskommits med betalning i 
nyemitterade Eternali-aktier. Aktier som fonden antingen kommer sälja, distribuera 
till andelsägarna eller en combination av de två, givet godkännande av reglerande 
myndighet BMA. Tidsplanen är bara delvis i fondens kontroll men avsikten är att 
skyndsamt genomföra stegen För extra trygghet kring transaktionen görs också en 
extern värdering av Eternali-aktien av en extern revisionsbyrå, en uppdaterat NAV 
samt en legal due diligence av plantagen från Eternalis sida.  

• Ø Uppdaterat NAV. Med syfte att förbereda distributionen av Eternali-aktier till 
fondandelsägare, vilket fortfarande kräver BMAs tillstånd, görs mot slutet av juni ett 
uppdaterat NAV per 31 maj 2022.  

• Ø Uppdateringar kring I takt med att de olika stegen bockas av kommer att 
publiceras mer frekvent framöver.  

Utöver ovanstående har inga andra förändringar skett i portföljen. Efter försäljningen av 
Pampa-plantagen är planen att fortsätta sälja av resterande tillgångar med målet att 
avveckla fonden i sinom tid. 
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