
FÖRANMÄLAN – KÖP AV AKTIER I  
SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB (PUBL)

BAKGRUND
Eternali är ett svenskt publikt aktiebolag under bildande. Eternali har för avsikt att i mars månad genomföra en 
emission riktad till fondandelsägarna i J&O Forest Fund Ltd, varvid dessa personer erbjuds aktier i Eternali mot 
betalning i fondandelar i J&O Forest Fund Ltd.

Marknadsvärdet på Eternali, efter emissionen, är beroende av hur många fondandelsägare i J&O Forest Fund Ltd 
som ansluter sig (=tackar ja) till erbjudandet om aktiebytet. Konverteringskursen, det relativa priset mellan en 
andel i Eternali och en andel i J&O Forest Fund är dock fast. Erbjudandet omfattas av de svenska prospektreglerna 
och ett fullständigt Prospekt kommer att upprättas för godkännande av Finansinspektionen avseende det riktade 
konverteringserbjudandet riktat till andelsägare i J&O Forest Fund.

Avsikten är att inom 4-6 månader efter att emissionen genomförts ansöka om börsnotering av Eternali. 

Det finns en förväntan om en positiv värdeutveckling från konverteringskursen, emissionskursen i erbjudandet, 
som huvudsakligen baseras på nettovärdet i fonden, till introduktionskursen vid börs notering, som sätts utifrån 
ett marknadsperspektiv.

Huvudaktieägarna i Eternali vill mot denna bakgrund erbjuda vissa utvalda intressenter att köpa in sig i Eternali 
efter konverteringen genomförts men innan börsnotering genomförts. Priset är konverterings kursen minus 5 %.

ANMÄLAN
Denna anmälan ger undertecknad intressent rätten, men ej skyldigheten, att köpa aktier motsvarande värdet som 
anges under summa i Eternali när ovan beskrivna konvertering är genomförd. Denna anmälan berättigar intressenten 
en rabatt om 5 % jämfört med officiell konverteringskurs. Aktierna är Euroclear-registrerade aktier i Eternali, ett 
svenskt aktiebolag under bildande utgivna i EUR.

Antal aktier som erbjuds är begränsat och tilldelning sker i den ordning föranmälan inkommer. Indikerad tidpunkt 
för transaktionen är april månad.

Undertecknad är intresserad att köpa aktier i Eternali, med 5 % rabatt jämfört med konverteringskurs, enligt följande:
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