Till investerare i J&O Forest Fund

12 mars, 2020
J&O Forest Fund befinner sig mitt i den stora omstruktureringen från en Bermudafond till ett svenskt
publikt bolag. Detta involverar beaktandet av lagar och regler i två länder, Bermuda och Sverige, och att
samtidigt rapportera till två finansiella myndigheter. Det är komplext och transaktionen tar längre tid än
förväntat.
Med detta sagt vill vi bekräfta att det nya svenska bolaget, som investerare i fonden kommer att erbjudas
att konvertera till, nu är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559247-4976 under det
tidigare lagerbolagsnamnet Goldcup 100606 AB under namnändring till Skogsaktiebolaget Eternali AB.
Vidare kan vi bekräfta att en ansökan om godkännande av prospekt inlämnades till Finansinspektionen
den 2 mars. Ärendenumret är Dnr 20-4649.
Utan att förbinda oss till någon exakt tidplan är vi nu en bra bit in i arbetet med konverteringsprocessen.
Vi arbetar stadigt vidare så fort vi kan, samtidigt som vi inte vill missa detaljer som kan vara viktiga i ett
senare skede. Exempelvis hittade vi i förra veckan en lösning som enligt BDO, våra revisorer i det nya
bolaget, innebär att alla svenska fondandelsägare kan ta med sig sitt anskaffningsvärde, dvs
konverteringen utlöser i sig ingen beskattning. På detta sätt och på alla områden arbetar vi vidare för alla
investerares bästa.
Slutligen kan det vara skönt att i dessa tider kunna luta sig mot att skogen fortsätter att växa som vanligt
och även om kubikmeterpriserna troligen kommer att påverkas av den allmänna nedgången i ekonomin så
är det marginella förändringar. Skogen står trygg.
Angående strategin att notera Skogsaktiebolaget Eternali på börsen så ligger den fast. När väl
Coronakrisen har blåst över kommer just ett sådant bolag som har tillgångar som växer, står inför en
kraftig tillväxtfas och verkar i den gröna delen av ekonomin att vara efterfrågat.
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