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Riktad nyemission om 6,3 MSEK beslutad 
 
 
Den under december 2019 genomförda nyemissionen om cirka 87,2 MSEK har registrerats i sin 
helhet. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har därför beslutat att genomföra den riktade 
nyemissionen om cirka 6,3 MSEK som meddelades 2019-12-23. Denna emission avser A-aktier och 
beslutet fattades på basis av ett bemyndigande erhållet av en extra bolagsstämma den 22 februari 
2019. Emissionen sker utan företräde och är riktad till en begränsad krets investerare som av olika 
anledningar inte hade möjlighet att delta i den tidigare emissionen. Teckningskursen är 1040 SEK per 
A-aktie.  
 
Nyemissionen tillför högst 6 292 000 SEK före emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK och 
investeringsavgift om 2,4%. Bolagets aktier är denominerade i Euro och genom nyemissionen 
kommer bolagets aktiekapital öka med högst 2964,50 EUR och högst 6050 nya A-aktier kommer att 
utges. Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen uppgå till högst 101 810,24 EUR och antalet A-
aktier till högst 107 776 stycken. 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 
handelsvalutan är SEK. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Carl Olén, vd, +46 703 34 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 16:20 den 17 februari 2019. 
 
 
Om Skogsfond Baltikum AB (publ) 
 
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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