
 

Uppdatering  J & O Forest Fund  

Processuppdatering 
J & O Forest Fund Ltd. (Fonden) är i slutfasen av att producera 2019 års reviderade årsbokslut. 
Detta har blivit försenat till stor del som ett resultat av effekterna av Covid-19 i de olika länder som 
är berörda.


Det reviderade bokslutet är något Fondens tillsynsmyndighet Bermuda Monetary Authority 
efterfrågar som en del i myndighetens genomgång av, och beslut kring, den föreslagna 
avvecklingen av Fonden. Fonden är fortsatt engagerad i att bistå the Bermuda Monetary Authority 
i dess beslutsprocess. Vi har aktivt fattat beslutet att inte kommunicera några tidsplaner från vår 
sida i detta läge.


Tillgångsuppdatering 
Senast vi genomförde en beställd pris-och volymrapport var innan de globala effekterna av 
Covid-19 pandemin blivit tydliga. Även om Fondens biologiskatillgångar - träden - i sig inte 
påverkats har priserna varierat på ett otypiskt vis under pandemins första sex månader.


Vi kan se samma pristrend i Lettland gällande tall, gran, björk och andra nordliga trädslag som för 
de brasilianska tropiska trädslagen; priserna föll i mars/april och kom tillbaka igen i september/
oktober till de nivåer de hade innan pandemin. Eftersom detta var en onormal period i marknaden 
så har vi tagit in flera källor och input från specialister för att kunna göra en balanserad 
bedömning av prissituationen per den 30 september 2020, för att användas i 2020 års årsbokslut.


Sammanfattningsvis; efter en period av onormala och varierande priser så har vi kommit tillbaka 
till de nivåer som gällde innan pandemin. Den biologiska volymen hos träden fortsätter att öka 
och de externa undersökningar vi fått in bekräftar detta.


Inga avgifter

Investment Managern har accepterat att avstå från förvaltningsarvode samt prestationsarvode 
från första mars 2020, så dessa avgifter kommer inte belasta fonden. När fondens avveckling 
startar, efter beslut från BMA, så vidhåller Investment Managern sin rätt att ta ut en motsvarande 
förvaltningsavgift, men någon korrigering bakåt kommer ej att ske.
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