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Skogsfond Baltikum utser ny extern AIF-förvaltare 

 

Skogsfond Baltikum AB (publ) utser AIFM Capital AB till ny extern AIF-förvaltare. Bytet syftar till att 

förbättra strukturen och kvalitetssäkra fortsatt expansion. 

 

Styrelsen för Skogsfond Baltikum har efter sedvanlig due diligence-process beslutat att utse AIFM Capital 

till ny extern AIF-förvaltare. AIFM Capital, som är en del av AIFM Group ("AIFM"), förvaltar och 

riskhanterar ett stort antal alternativa investeringsfonder och värdepappersfonder samt innehar 

Finansinspektionens tillstånd enligt samtliga investeringsstrategier. 

 

- Det är glädjande att meddela att Skogsfond Baltikum byter AIF-förvaltare till AIFM, en av Sveriges 

mest välmeriterade fondförvaltare inom alternativa investeringsfonder. Det nya 

förvaltningsavtalet med AIFM innebär förenklingar och förtydliganden jämfört med tidigare avtal, 

vilket blir till förmån för våra investerare, säger Daniel Palm, styrelseordförande för Skogsfond 

Baltikum. 

 

Det nya AIF-förvaltningsavtalet har en större omfattning för uppdraget och reglerar fler arbetsmoment än 

tidigare, men förvaltningsavgiften om 0,65 procent per år förblir densamma.  Den tidigare 

investeringsavgiften till AIF-förvaltaren vid nyemission om 2,4 procent tas samtidigt bort, vilket öppnar 

upp för ett institutionellt ägande. 

 

- Skogsfond Baltikum är en intressant investeringsmöjlighet i skog som ligger rätt i tiden. 

Tillgångsslaget ökar i värde och vi ser fram emot att utveckla denna unika 

investeringsverksamhet, säger Thomas Dahlin, vd för AIFM Group. 

 

Länkar till: www.aifmgroup.com  och  www.skogsfondbaltikum.se 
 

För mer information, kontakta:   
Daniel Palm, styrelseordförande +46 (0) 768 934 190  
Carl Olén, verkställande direktör, +46 (0) 703 345 102 
info@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 den 30 april 2021. 

 
Om Skogsfond Baltikum 
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond som investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset på skogsmark 
är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i 
slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till professionella och icke-
professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie, SKOG A, är noterad på den reglerade handelsplatsen NGM Nordic AIF Sweden 
sedan juni 2019. 
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