
   
 
Pressmeddelande 2019-12-23 

 
Riktad nyemission om 6,2 MSEK genomförs 
 
Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-
aktier om högst cirka 6,2 MSEK till en begränsad krets externa investerare. Teckningskurs är 1.040 
SEK per aktie. Emissionen sker på samma villkor som i den nyligen avslutade nyemissionen som 
tillförde cirka 87,2 MSEK och är villkorad av att registrering av aktiekapitalsökningen hos Bolagsverket 
av hela eller minst hälften av föregående nyemission har skett. Emissionen genomförs för att 
tillgodose önskemål från ett antal investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i 
den föregående nyemissionen. 
 
Bolagets aktier är denominerade i Euro och genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka 
med högst 2.940,00 EUR och högst 6.000 A-aktier att utges. Aktiekapitalet kommer efter 
nyemissionen, och efter registrering av den föregående nyemissionen, att uppgå till högst 101.785,74 
EUR och antalet A-aktier till högst 107.726 st. Utöver A-aktier finns 100.000 stamaktier utgivna. 
Aktiernas kvotvärde är 0,49 EUR. Bolagets A-aktier är upptagna till handel på NGM Nordic AIF och 
aktiernas handelsvaluta är SEK. 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Carl Olén, VD, +46 70334 51 02 
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 735 44 97 30    
info@skogsfondbaltikum.se 
www.skogsfondbaltikum.se 
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, 
Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.Denna information är sådan 
information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 16:00 den 23 december  
2019. 
 
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i 
Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra 
en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-
professionella investerare. 
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