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Pressmeddelande 2022-01-24 
 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER 

TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND 

ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER 

DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA 

RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.  

Skogsfond Baltikum offentliggör utfall i riktad nyemission och 
tillförs cirka 24 MSEK  
 
Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget genomfört den riktade 
nyemission av A-aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 november 2021. 
Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 23,95 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades  
23 711 A-aktier av 292 tecknare och samtliga tecknare kommer att erhålla full tilldelning.  
 
Bolagets aktier är denominerade i euro och genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 11 618,39 
EUR till 132 138,79 EUR. Antalet aktier i Bolaget ökar i samband med nyemissionen med 23 711 A-
aktier och totalt kommer antalet aktier efter registrering av emissionen att uppgå till 269 671 aktier, 
varav 169 671 A-aktier med en röst vardera och 100 000 stamaktier med 10 röster vardera. 
Nyemitterade A-aktier motsvarar 8,79 % av aktiekapitalet och 2,03 % av rösterna i Bolaget efter 
nyemissionen. Emissionen blev ej fulltecknad. 
 
Avräkningsnota med betalningsinstruktion sänds ut till de som tecknat alternativt meddelas 
betalningsinstruktion genom respektive förvaltare. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Daniel Palm, styrelseordförande, +46 76893 4190 
Carl Olén, vd, +46 70334 5102   
info@skogsfondbaltikum.se 
 
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 24 januari 2022. 

 
Om bolaget 
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ investeringsfond som förvärvar skogsfastigheter i Baltikum där priserna är 
väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en årlig genomsnittlig avkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla 
och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Genom tillväxtfrämjande åtgärder såsom plantering och röjning ökar 
Skogsfond Baltikum värdetillväxten i skogen och skapar klimatnytta genom att mer CO2 lagras in i växande träd. 
Placeringshorisonten är åtta år och bolagets A-aktie är noterad på NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019. 
 

www.skogsfondbaltikum.se 
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VIKTIG INFORMATION 
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål 
för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta 
pressmeddelande har blivit offentliggjord, annonserad eller distribuerad, bör informera sig om och 
följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta 
pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje 
jurisdiktion. 
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller 
teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. 
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, 
riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje 
investeringsbeslut i förbindelse med erbjudandet måste genomföras på basis av all offentligt 
tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta 
pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig 
eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande 
eller dess riktighet eller fullständighet. 
 
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning 
avseende erbjudandet. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller 
dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta 
pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl 
minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. 
 
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva 
eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns får inte säljas i USA utan registrering 
eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande 
amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA 
utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är 
föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper 
som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, 
direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där sådant 
offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar 
och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare 
registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med 
denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler. 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 
("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon 
jurisdiktion. I samband med erbjudandet har ett prospekt upprättats och publicerats av Bolaget på 
Bolagets hemsida. 
 
Framåtriktade uttalanden 
Uttalanden i detta pressmeddelande vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om 
investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende verksamheten eller ekonomisk 
utveckling eller antaganden relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". 
Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", 
"avser", "siktar", "inriktar", "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, 
negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner 
avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade 
uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade 
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uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker 
relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade 
till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt 
eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och 
kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all 
information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i detta 
pressmeddelande kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras 
väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i detta 
pressmeddelande uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan 
förändras utan att det meddelas. 
 
Information till distributörer 
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, ("MiFID II"); 
(b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; 
och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för 
att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon 
"tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas 
av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att 
dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och 
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom 
definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt 
MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera 
att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att 
aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en 
investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning 
eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är 
kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga 
resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. 
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller 
regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av erbjudandet. Målmarknadsbedömningen 
utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i 
den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av 
investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje 
distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt 
för att besluta om lämpliga distributionskanaler. 
 


