Investment
Memorandum
Inbjudan till teckning av aktier
Teckningstid 26 januari
till den 19 februari 2021

Disclaimer
Notera att all information som lämnas i detta Investment Memorandum (”Memorandum”) noga bör övervägas, i
synnerhet såvitt avser de specifika faktorer som nämns i avsnittet ”Riskfaktorer” som beskriver vissa risker som
en investering i Skogsaktiebolaget Eternali (publ), (”Eternali” eller ”Bolaget”) aktie innebär. Memorandumet har
upprättats med anledning av att styrelsen i Eternali den 26 januari 2021, i enlighet med extra bolagsstämmans
bemyndigande samma dag, beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av aktier
utan företrädesrätt för Bolagets aktieägae (”Erbjudandet”). Inget prospekt kommer att registreras hos Finans
inspektionen i anledning av Erbjudandet. Memorandumet är upprättat och utformat av Eternalis styrelse som är
ansvarig för dess innehåll. Eternalis aktier är per dagen för detta Memorandum inte upptagna till handel på någon
alternativ marknadsplats eller reglerad marknad och är således ett onoterat bolag. En placering i ett bolag som inte
handlas på en alternativ marknadsplats eller reglerad marknad är generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag
vars aktier handlas på sådan handelsplats. Erbjudandet att teckna aktier enligt Memorandumet riktar sig inte,
direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt.
FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Memorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden,
verksamhet och resultat. Orden ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar
vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget.
Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av framtidsinriktade
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Eternalis verksamhet påverkas av. Framtidsinriktade
uttalanden i Memorandumet gäller endast vid tidpunkten för Memorandumet och Bolaget gör inga utfästelser om
att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalande till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt.
INFORMATION FRÅN TREDJE PART M.M.
Memorandumet innehåller hänvisningar till information och marknadsundersökningar framställda av tredje part.
Eternali har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier,
varför styrelsen inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Memorandumet intagen information och
sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har väsentliga intressen i Eternali.
Informationen från tredje part som ingår i Memorandumet har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Välkommen med på resan mot evig avkastning!
”Eternali” - vad är historien bakom det namnet? Jo, vi tänkte att vi ville ha ett namn som spelar an på
det eviga, för när det gäller både ekonomisk och klimatmässig avkastning så står skogen för evig
avkastning. Vadå ”evig avkastning”, det finns väl ingen evig avkastning? Det är så klart lite tillspetsat,
men vi menar att det gör det – om du sköter korten (eller skogen i det här fallet) rätt. Då är både
aktieägare och klimatet vinnare. Vi har en lång erfarenhet av att göra just det och nu tar vi in kapital
för att utnyttja den unika möjlighet som finns inom den globala värdekedjan för bioenergi.
BIOENERGI – DEN EVIGA TILLGÅNGEN

Syftet med att ta in kapital är att förstärka bolagets
balansräkning och därmed positionera företaget för att
producera bioenergiråvara som utöver nytillkommet
kapital finansieras med lånefinansiering såsom obligationer.
Efterfrågan på obligationer med en grön profil är stor.
Skillnaden mellan den förväntade avkastningen från
de bioenergiprojekt som bolaget investerar i och den
förväntade räntan på obligationen (finansieringskostnaden)
är cirka 11-16%, vilket ger en bra avkastning på eget kapital.

Idag kan det tyckas så självklart att elektricitet eller värme
bör skapas av en förnyelsebar råvara, eller en restprodukt
(såsom sopor). Det har dock inte alltid varit så och
omställningen till bioenergi har, även om den varit stadig,
pågått under flera decennier redan. Detta beror på två saker
där det första är att el- och värmekraftverk kräver väldigt
stora investeringar.
DET ÄR NU DET HÄNDER

EUKALYPTUS – BIOENERGIRÅVARAN MED TURBO

Den andra faktorn är – och det är nu det blir spännande –
att när anläggningarna väl är byggda så slukar de enorma
mängder råvara. Om vi tittar utanför vårt lands gränser
så har det både konverterats kolkraftverk och byggts nya
moderna bioenergikraftverk över hela Europa, bara de
senaste fem åren. Just att få ner användningen av stenkol
och ersätta med bioråvara har en väldigt stor och positiv
miljöpåverkan. Men det är också väldigt bra om man råkar
befinna sig i den positionen att man kan leverera bioråvara.
Och det är där Eternali kommer in i bilden.

Medlen från emissionen såväl som medlen från framtida
obligat ionerna investeras i en kombination av avverknings
rätter, arrenden och köpt mark med eukalyptus. Eukalyptus
växer på plantager som redan är etablerade eller skapade
av ängsmark. Naturlig skog avverkas inte för att odla
eukalyptus. Det intressanta med eukalyptus är att det är
extremt snabbväxande med en tillväxt på 35-50 kbm/ha/år
och omloppstiden är kort (cirka 5-7 år) och matchar därmed
med marginal obligationernas löptid.
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BRASILIEN ÄR EUKALYPTUSJÄTTEN

göra detta genom att ställa krav på hur kapital investeras.
Det innebär en stor konkret fördel i form av billigare
finansiering för de företag som uppfyller dessa krav. Och
det ska vi se till att Eternali gör. Och det handlar inte bara
om koldioxid, utan om bevarande av biodiversitet, vatten,
utsläpp, transporter etc. Vi har mycket gratis redan men vi
har bestämt oss för att göra ännu mer för att verkligen leva
upp till vårt eviga namn!

Med 7 miljoner hektar (som hela Irland) eukalyptus
och med 55% av världsproduktionen av eukalyptus så är
Brasilien dominanten på marknaden. Och det är där vi har
de nödvändiga resurserna för att driva detta projekt i hamn.
KOMMERSIELLT SKOGSBRUK BÄSTA SÄTTET
ATT BEVARA SKOGEN
Det kanske låter som en motsättning, men faktum är att
ett effektivt och modernt skogsbruk som sker enligt både
naturens egna och landets lagar, är det bästa sättet att
uppnå två viktiga miljömål; dels bevarandet av naturlig
skog, dels att binda mer koldioxid. Kommersiellt skogsbruk
har bedrivits på vår planet i hundratals år och man kan
konstatera att om de kommersiella krafterna får härja fritt
så leder det till avskogning. Det var bland annat detta
som ledde till att vi i Sverige 1859 skapade en central
skogsstyrelse och så småningom i tidigt 1900-tal fick en
skogslagstiftning som omfattade både statens skog och
privat skog. Det var då, kan man säga, som de kommersiella
intressena och naturvårdsintressena började gå hand i
hand och mängden skog i Sverige har därför under denna
tid mer än fördubblats. Ju mer skogsvolym (kubikmeter)
det finns – desto mer koldioxid binds. Sveriges yta har
inte blivit större men svensk skog binder alltså dubbelt så
mycket koldioxid idag som för 100 år sedan. Detta står i
stark kontrast med vad många som vill kalla sig miljövänner
hävdar – nämligen att det är bäst att lämna skogen helt i
fred. Som en enda stor park. Ur ett klimatperspektiv, det
vill säga koldioxidbindning, så stämmer helt enkelt inte
detta. Alla som missat att rensa häcken eller rabatten innan
våren kommer vet att sköter man inte om växtlivet så växer
det sämre. Det är precis samma sak med skog. Den ska
skötas. Gallras, rensas, ta ned angripna träd och så vidare.
Det finns dock en poäng med att bara lämna skogen i fred
– och det är att bevara artrikedomen. Men det görs redan
idag både på lagstadgad nivå och på frivillig nivå. Som
skogsägare måste du lämna viss areal fredad. Hela den här
utvecklingen som vi haft i Sverige har också skett i Brasilien
om än med en viss fördröjning och på en helt annan skala.
Bara 2 % av Brasiliens skog är idag planterad och för varje
hektar planterad skog som tillkommer ska 0,7ha avsättas för
bevarande.

TRYGGA MOTPARTER MED LÅNGA KONTRAKT
Världen har nu kommit till den punkt där det finns en
mängd köpare som är i behov av att säkerställa sin tillgång
till bioenergiråvara. I princip är det säljarens marknad.
Precis det Eternali kan erbjuda. Det Eternali ska göra är att
säkra upp långa leveranskontrakt, omkring 4-5 år, med fast
leveransvolym och fast pris över hela perioden. Planerade
motparter är framför allt stora kraftverksbolag i Europa,
som ofta ingår i börsnoterade koncerner. Ofta efterfrågar
dessa certifierad råvara och då ser vi till att erbjuda det.
Med ett sådant kontrakt i handen och lutad mot en stark
balansräkning kan vi lugnt ge ut eftertraktade obligationer
och investera i produktion av bioenergiråvara. Och
dessutom investera det nya kapitalet på samma sätt.
Alla i denna kedja är vinnare och inte minst klimatet.
BONUS MED KONVERTERING
Bolaget är positionerat för att erbjuda delägare i andra
skogsprojekt, skogsföretag eller skogsfonder att konvertera
in sina tillgångar till Eternali. Då blir bolaget snabbt större,
både i tillgångar och antal aktieägare och går då snabbare
mot marknadsnotering. Detta är dock helt fristående och
inte inkluderat i investeringscaset – om det kommer så är
det en trevlig bonus för alla aktieägare.
Nu välkomnar vi dig som tillkommande aktieägare på vår
spännande resa!

EU:s GREEN DEAL. EN BRA AFFÄR
BÅDE FÖR OSS OCH MILJÖN
EU har bestämt att man ska satsa en biljon EUR, det
är alltså ettusen miljarder EUR för att nå klimatmålet
noll koldioxidutsläpp 2050 och 50% minskning 2030
(jämfört med 1990). Detta innebär en enorm omställning
från smutsigt bruk av ändliga resurser (kol, olja) till ren
användning av oändliga eller återskapande resurser (sol,
vind, vatten och biobränslen). EU kommer bland annat att

Marcus Jibréus,
ordförande
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Seed funding. Bolaget har gjort en emission i december som stängde på 6,2 MSEK.
Vi gör nu ytterligare en emission om maximalt 8 MSEK som tar Bolaget vidare med
målsättning om en notering. Emissionslikviden, efter emissionskostnader, går till att
investera i skog, att ta fram de legala dokument och den information som krävs för att
säkerställa bioenergiprojektet, rörelsekostnader och legala kostnader. Det finns i denna
fas inga anställda som uppbär lön. Bolaget anpassar planen i förhållande till intaget
kapital.

Emission tre. En tredje planerad emission på cirka 10 MSEK ger Bolaget en stabil
kapitalbas och expansionskapital både för att investera skogligt men också för att ta
Bolaget vidare i de följande stegen. I denna fas tänker vi oss att styrelsen kompletteras
med fler personer med erfarenhet från noterad miljö och att en ny VD tillsätts och
en organisation för en noterad miljö byggs upp. Personer för samtliga poster finns
vidtalade. I denna fas kommer anställningar att ske i bolaget.

Apportemissioner. Som den del av ovanstående emission, eller helt separat, vill Bolaget
erbjuda investerare i andra skogsprojekt, skogsfonder eller skogsbolag möjligheten att
bli aktieägare i Bolaget genom att apportera in sina tillgångar till Bolaget. Detta skapar
snabbt en bredare ägarbas och ett större eget kapital.

Ägarspridning. För att öka intresset för Bolaget och förbereda för en marknadsnotering
avser Bolaget göra en ägarspridning.

Notering. Eternali har för avsikt att ansöka om notering på en marknadsplats
under 2021.
Obligation. Som en del i noteringen eller fristående avser Bolaget finansiera den
framtida verksamheten med att producera och leverera bioenergiråvara genom att ge
ut obligationer som matchas av kassaflödet från fasta leveranskontrakt med köpare av
bioenergiråvaran.

Fem skäl att teckna
Efterfrågedrivet case. Både efterfrågan på bioenergiråvara och på gröna
obligationer är ökande. Industrin måste trygga sin bioråvaruförsörjning och
förvaltare och investerare söker i allt högre grad en grönare avkastning.
Ambition om snabba och stabila kassaflöden. Till skillnad från vanligt timmer
som växer långsamt är eukalyptus snabbväxande vilket ger snabbt kassaflöde.
Solid plan för att utveckla bolaget med sikte på marknadsnotering.
Möjlighet att komma in tidigt i ett bolag i en framtidssektor.
Konvertering en bonus. Bolaget är positionerat för att erbjuda delägare
i andra skogsprojekt att konvertera in sina tillgångar till Eternali.
Då blir bolaget snabbt större och går snabbare mot marknadsnotering.
5

Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod:

26 januari - 19 februari 2021

Emissionskurs:

125 kr per aktie

Minsta teckningspost:

200 aktier, motsvarande 25 000 kr.

Emissionsbelopp:

8 MSEK

Emissionsvolym:

64 000 aktier

Befintligt antal aktier:

1 050 399 st

Värdering pre-money:

Ca 132 MSEK

Teckningsförbindelser:

Inga

Teckning:

Teckning sker genom anmälan på separat anmälningssedel samt betalning enligt instruktion till Bolaget.

Emissionsinstitut:

Aqurat Fondkommission

ISIN:

SE0014402509

NOTERINGSPLANER

På bolagsstämma den 20 november 2020 beslutade
bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av aktier. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Eternali har för avsikt att ansöka om notering på en
marknadsplats under 2021. Utöver expansionskapital avser
Bolaget att förestående nyemission ska bidra med spridning i
ägarbasen vilket på sikt bidrar till goda förutsättningar för en
notering. Eternalis aktiebok förs av Euroclear och bolaget är
ett publikt avstämningsbolag.

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av
Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är
undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel
med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande
till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det
sammanlagda värdet av emissionen av finansiella instrument
understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.
Definitioner i detta memorandum gäller följande definitioner
om inget annat anges: med ”Bolaget” eller ”Eternali” avses
Skogsaktiebolaget Eternali med organisationsnummer
559247-4976.

BOLAGSASPEKTER
Skogsaktiebolaget Eternali är ett publikt aktiebolag,
vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget
registrerades hos Bolagsverket den 26 februari 2020 med
organisationsnummer 559247-4976. Bolaget är ännu ej
noterat på en marknadsplats men avser att ansöka om detta
vid lämplig tidpunkt. Föremål för bolagets verksamhet
är att bedriva verksamhet inom områdena skogsbruk,
skogsindustri och bioenergi, investera direkt eller indirekt i
skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i
andra skogsrelaterade företag och värdepapper samt därmed
förenlig verksamhet.

Totala antalet utestående aktier är 1 050 399. Per den
1 januari 2021 ägde Marcus Jibreus indirekt via bolag 60%
av aktierna och Marcus Ölvestad 28% av aktierna och övriga
aktieägare 12%.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden
eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda
ärenden) under de senaste tolv månaderna och som nyligen
haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är Euroclearanslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för Bolagets
aktiebok. Bolagets hemvist är Stockholms län, Stockholms
kommun. Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i
pappersform från Bolaget.
Post och besöksadress:
Birger Jarlsgatan 20,
114 34 Stockholm
E-post: info@eternali.se
Hemsida: www.eternali.se
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Affärsidé - Strategi - Mål
AFFÄRSIDÉN

avverkat eukalyptusen och levererat till kaj i Brasilien så får
Bolaget betalt.

Bolagets affärsidé är enkel: Att skapa mervärde för
aktieägarna genom att effektivt, och med hänsyn till
miljö och klimat, bruka skog. Just nu ser vi stora vinster
ekonomiskt och klimatmässigt i bioenergiråvara. Om
några år kanske det är något annat område i den skogliga
värdekedjan där möjligheterna finns. Man brukar säga att
allt det vi idag gör av olja – det kan man i framtiden göra av
trä. En sak är i alla fall säker – vi är i skogen för att stanna.

MÅLET ÄR ATT BLI DET MARKNADSNOTERADE
SKOGSRÅVARUBOLAGET
Eternalis affärsmodell är, precis som bioenergi, evig. Ju
större eget kapital, desto större obligationer kan Bolaget
bära och ju mer tjänar Bolaget och aktieägarna. Det
finns idag en större efterfrågan på att investera med grön
inriktning än det finns utbud av gröna investeringar.
Ett”grönt” bolag med starkt kassaflöde och stark
vinstutveckling bedömer vi är helt rätt positionerat på
marknaden. Därför är avsikten också att marknadsnotera
Bolaget. Det kommer bli ett helt unikt bolag – eftersom
alla de stora så kallade skogsbolagen på börsen egentligen,
om man skrapar lite på ytan, faktiskt är skogsindustribolag.
Vi vill sitta på råvarukedjan och leverera till industrin. För
vi tror att skogsråvara, i vilken form den än är, i framtiden
kommer bli allt mer värdefull (alltså dyrare). Det är bra om
man sitter som leverantör av denna råvara – inte lika bra om
man köper in den till sin industri.

STRATEGIN
Bolaget har alla nödvändiga kontakter och resurser för att
etablera sig i den globala värdekedjan för bioenergi. Syftet
med att ta in kapital i Bolaget genom ett antal nyemissioner
är att skapa en kapitalbas för att via utgivande av en eller
flera obligationer nå tillräcklig finansiell volym för att
bli en nischad bioenergileverantör. Detta sker genom
att Bolaget via avverkningsrätter, arrenden eller direkt
ägande avverkar eukalyptus och skeppar framför allt till
bioenergianläggningar i Europa på fasta leveranskontrakt.
Alla ingående delar i bioenergiprojektet är förberedda; allt
från plantage (och vilka plantager) till avverknings- och
transportlogistik och lastning i hamn. Det finns ett flöde av
propåer från råvaruköpare att arbeta med.

ATTRAKTIV VÄRDERING I ETT TIDIGT SKEDE
Det ska framhållas att det i dagsläget inte finns någon
omsättning eller projekt som genererar omsättning.
Värderingen är helt baserad på prognoser. Värderingen i
den första kapitalanskaffningsrundan om 10 MSEK är gjord
för att vara attraktiv och erbjuda en avsevärd uppsida vid en
marknadsnotering av Bolaget. Värderingen bygger på p/etal 8 baserad på prognosticerad vinst 2023 om 33 MSEK.
Med hänsyn till att Bolaget vid tidpunkten för kapital
anskaffningen är onoterat och i ett tidigt skede avgår i
värderingen en riskjustering på värderingen om 50%.
Detta ger ett bolagsvärde om 132 MSEK.

Till ovan nämnda strategi finns möjligheten att Bolaget
kan erbjuda andra ägare i skogsfastigheter, skogsbolag och
skogsfonder att teckna aktier i Eternali genom apport.
Styrelsen har för avsikt att söka sådana möjligheter.
SNABBT KASSAFLÖDE
Leverans av bioråvara sker enligt kontrakten vanligen
varannan månad vilket ger ett snabbt kassaflöde. När vi

PROGNOSTISERADE INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT
MSEK
Sales
Cost
EBIT
Interest
Profit before tax
Profit after 22% tax

2021P
30
5
25
13,5
11,5
8,97

2022P
30
5
25
13,5
11,5
8,97

2023P
90
10
80
37,5
42,5
33,15

STORA MÖJLIGHETER TILL VÄRDETILLVÄXT

2024P
90
10
80
37,5
42,5
33,15

2025P
90
10
80
37,5
42,5
33,15

2026P
180
15
165
85,5
79,5
62,01

göra större obligationer, där räntan får antas vara lägre, vilket
ytterligare ökar både intjänandeförmågan och marginalerna.

Vidare är dagens emissionskurs satt med hänsyn tagen till
en riskjustering på 50%, alltså en rabatt, vilket bara det
ger en intressant utveckling vid en notering, oaktat p/evärderingen enligt resonemanget ovan.

Det finns ett antal olika scenarier till god avkastning som
aktieägare i Eternali. Bolaget har för avsikt att under de
närmaste åren ge ut fler obligationer i takt med att det fria
egna kapitalet stärks genom de vinster som genereras. Detta,
parat med det starka kassaflödet kommer att uppskattas av
marknaden den dag Bolaget noteras och det är troligt att
det renderar ett avsevärt högre p/e tal än nuvarande, vilket
driver på värderingen.

Slutligen har Bolaget som en ambition, även om det inte alls
reflekteras i siffrorna, att erbjuda ägare i andra skogsföretag
och skogsfonder att konvertera sina äganden till aktier i
Eternali genom apportemission. Detta skapar möjligheten att
Bolaget snabbt kan stärka balansräkningen ytterligare och kan
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Styrelse
MARCUS JIBRÉUS (ORDF.) – SKOG OCH FINANS
Marcus har en bred erfarenhet av att investera i skog med ett finansiellt perspektiv genom
styrelsearbete i Euroforest AB, Baltic Forest AB och J&O Forest Fund.
GUSTAVO SILVEIRA – BIOENERGI OCH BRASILIEN
Gustavo bor och verkar i Brasilien. Gustavo sitter i styrelsen i intresseorganisationen FAEPA,
som skogsexpert. FAEPA är en paraplyorganisation för 132 föreningar inom jord- och skogs
bruk samt boskap i delstaten Pará som omfattar 1,2 miljoner kvadratkilometer. Gustavo driver
ett rådgivningsföretag kring skogsfastighetstransaktioner, virkestrading och förädling.
CARLJOHAN WITTBECK – FASTIGHETER OCH FINANS
Carljohan har framför allt erfarenhet från traditionella fastighetssidan, då Carljohan
genomfört en rad projekt inom fastighetsutveckling. Carljohan har också erfarenhet av skog
som distributör av en internationell skogsfond.
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Riskfaktorer
En investering i Skogsaktiebolaget Eternali utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker.
Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera.
Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken
ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva
verksamheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som
överväger att köpa aktier i Eternali rekommenderas inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan
redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie.
Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.
RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS
VERKSAMHET

Det finns en risk att Bolaget inte lyckas ta in kapital genom
en obligation, eller till villkor som inte är fördelaktiga.
Om Bolaget anskaffar kapital genom nyemission av
aktier eller aktierelaterade instrument uppstår vidare en
utspädningseffekt för de aktieägare som avstår från att delta
i ett sådant erbjudande. Detta kan komma att få en negativ
påverkan på Bolagets värdering och framtidsutsikter eller
innebära att det inte föreligger förutsättningar för att bedriva
verksamheten vilket kan få till följd att aktieägare förlorar
hela eller delar av sin investering.

AVSAKNAD AV HISTORIK
Eternali bildades 2020 och verksamheten startar som ett
resultat av att den förestående nyemissionen genomförs.
Eternalis kontakter med såväl kunder som leverantörer är
relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna
vara svåra att utvärdera. Det föreligger risk att långvariga
stabila kund- och leverantörsrelationer inte kan etableras
vilket kan medföra försenad eller utebliven kommersialisering
och intäkter.

KONJUNKTURUTVECKLING
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och
högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan bland
annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser.
Bolagets kostnader och framtida intäkter kan bli negativt
påverkade av dessa faktorer.

AVSAKNAD AV FINANSIELL HISTORIK OCH NYCKELTAL
Eternali är ett nybildat bolag som inte tidigare har bedrivit
någon verksamhet. På grund av att Bolaget är nybildat saknas
finansiell historik och finansiella nyckeltal vilket innebär att
investerare inte kan göra en bedömning av Bolaget och de
möjligheter och risker som en investering i Bolaget innebär
baserat på historisk finansiell information och historiska
nyckeltal för Bolaget. Avsaknaden av historisk finansiell
information gör det även svårt för en investerare att uppskatta
Bolagets kostnader och intäkter.

SKOGSINVESTERINGAR
Eternali planerar, efter ytterligare extern finansiering,
investera i arrenden och skogsfastigheter i Brasilien för
produktion av bioenergiråvara i form av eukalyptus.
Investeringar i skogsfastigheter i Brasilien är förenade
med olika former av risker, såväl legala som fysiska. Om
dessa risker realiseras riskerar Bolaget förluster och
kapitalbindning.

En investering i Bolagets aktier innebär således en investering
främst baserat på den information om Bolaget som lämnas i
detta Investment Memorandum. Investeringen sker i ett tidigt
skede och utan finansiell historik och är därmed förenad med
risk eftersom en investerare inte mot bakgrund av historiska
data kan bedöma bolagets framtida intjäningsförmåga eller
möjlighet att generera vinst och ökat aktievärde.

FYSISKA RISKER
Bolagets skogliga tillgångar är utsatta för fysiska risker
såsom brand, skadedjur, storm, översvämning eller stöld.
Bolaget avser försäkra tillgångarna där så är möjligt och det
är ekonomiskt försvarbart. Det finns en risk att bolaget inte
kan försäkra tillgångarna, eller att försäkringen inte täcker
tillgångarnas värde, vilket kan påverka bolagets resultat
negativt.

YTTERLIGARE FINANSIERINGSBEHOV
Bolaget är ett nybildat bolag utan någon historisk intjänings
förmåga. Bolaget är beroende av att nyemissionen genomförs
och att löpande intäkter genereras från de skogstillgångar
som Bolaget förvärvar, arrenderar eller kontrakterar. Det
finns en risk att planerade intäktskällor inte kommer att
täcka Bolagets löpande kostnader. Således finns en risk att
Bolaget kommer att behöva kapitaltillskott i framtiden för
att finansiera verksamheten. Storleken på och tidpunkten
för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal
faktorer såsom kostnaderna för verksamheten och utfallet
av emissionen. Bolaget planerar att ta in kapital i form av att
ge ut en obligation. Tillgången till, och förutsättningarna
för, kapitaltillskott i form av obligationsinvesterare påverkas
av rådande marknadsvillkor, den generella tillgången på
kapital i marknaden och möjligheten till extern finansiering.

SKATTERELATERADE RISKER
Eternalis verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets
uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning,
internationella skatteavtal samt andra tillämpliga regler.
Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar,
bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa
eller av administrativ praxis är felaktig eller att sådana regler
ändras till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för
skatterevision. Skatteverkets beslut eller ändrad lagstiftning
vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämras.
Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning
negativt.
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RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH
EMISSIONEN

BOLAGETS STÖRSTA AKTIEÄGARE KAN UTÖVA ETT
BETYDANDE INFLYTANDE
Bolagets huvudägare Marcus Jibréus och Marcus Ölvestad
innehar (direkt samt via bolag) tillsammans före Erbjudandets
genomförande cirka 88 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget. Vid full teckning i nyemissionen kommer Marcus
Jibréus och Marcus Ölvestad, inneha cirka 83 procent av
aktierna och rösterna i Bolaget. Marcus Jibréus och Marcus
Ölvestad kommer således även efter genomfört Erbjudande
fortsatt kunna utöva ett betydande inflytande över Bolaget
i sådana frågor som bolagsstämman har att pröva. Det finns
en risk att Marcus Jibréus och Marcus Ölvestads intressen
inte ligger i linje med övriga aktieägares vilket således är till
nackdel för enskilda minoritetsaktieägare samt kan medföra
minskat aktievärde samt möjligheter till avkastning på sin
investering. Bolaget bedömer risknivån som låg.

HANDEL MED BOLAGETS AKTIE
Bolagets aktier är för närvarande inte upptagna till
handel på någon Handelsplats. En förutsättning för en väl
fungerande handel med aktier är att det finns tillräcklig
tillgång och efterfrågan som medför att det löpande
ställs köp- respektive säljpriser i aktien. Under sådana
förhållanden är förutsättningarna goda för aktieägare
att omsätta sitt innehav i likvida medel. Under perioden
fram till det att Bolagets aktie förväntas tas upp till handel
på en Handelsplats, bedömer Bolaget att likviditeten i
Bolagets aktie kommer att vara mycket låg. En listning av
Bolagets aktie på en Handelsplats kan vidare ta längre tid än
beräknat och är förenat med kostnader vilka, beroende på
vilken Handelsplats som används, kan uppgå till väsentliga
belopp samtidigt som Bolaget kan komma att behöva
lägga mer eller mindre tid och personella resurser på en
sådan listningsprocess. Det finns en risk att tidpunkten
för det planerade upptagandet till handel av Bolagets
aktier på en Handelsplats förskjuts eller ställs in helt,
exempelvis för att Nasdaq First North Growth Market,
eller en annan Handelsplats, inte godkänner Bolagets
ansökan om upptagande till handel. Sammantaget kan
detta ge väsentligt försämrade möjligheter för Bolaget att
i framtiden anskaffa ytterligare kapital samt få tillgång till
viktiga nyckelinvesterare samt medföra en negativ effekt
på Bolagets värdering och möjligheten att bedriva den
tilltänkta verksamheten.

AKTIENS VÄRDERISK
Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieägande.
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer,
varav en del är bolagsspecifika och andra knutna till
aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt
bolag att kontrollera alla de faktorer som påverkar Bolagets
aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan komma
att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare
kommer att få tillbaka det satsade kapitalet.
MARKNADSPLATS
Eternalis aktie handlas inte idag på någon oreglerad eller
reglerad marknad. Det är Bolagets avsikt att ansöka om
sådant upptagande vid lämpligt tillfälle i Bolagets utveckling.
Det finns en risk att det inte sker vid önskvärd tidpunkt eller
överhuvudtaget sker.

Det finns vidare en risk att Aktieägare i Bolaget under
perioden fram till dess att Bolagets aktier tagits upp till
handel på en Handelsplats inte kommer att kunna avyttra
aktierna eller att avyttring endast kan ske på för aktieägaren
ofördelaktiga villkor vilket skapar inlåsningseffekter samt
att varje enskild aktieägare själv behöver lägga resurser på
att hitta en köpare till aktien.

UTSPÄDNINGSRISK
Eternali kommer i framtiden genomföra ytterligare
nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Ett
bolagsstämmobeslut den 20 november 2020 har bemyndigat
styrelsen att fatta beslut om nyemission fram till nästa
ordinarie bolagsstämma. Sådana emissioner kan komma att
genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och
röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i
Bolaget som inte deltar i kommande emissioner.

UTDELNING
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar
närmast efter det att aktierna har registrerats i den av
Euroclear förda aktieboken vilket planeras ske i mars 2021.
Storleken på eventuella framtida utdelningar är beroende av
Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden,
rörelsekapitalbehov, planerade och potentiella förvärv
samt andra faktorer. Om dessa faktorer utvecklas negativt
skulle det kunna medföra att Bolagets resultat inte medger
utdelningar på lång eller kort sikt eller över huvud taget.
Utdelning får vidare enbart göras med ett sådant belopp
som framstår som försvarligt med hänsyn till de krav
verksamhetens art och omfattning ställer på storleken av
Bolagets eget kapital. Sammanfattningsvis finns en risk att
de utdelningar Bolaget i framtiden lämnar inte är i linje
med investerare och marknadens förväntningar eller att
utdelningsbara medel inte finns tillgängliga över huvud taget
under enskilda räkenskapsår.
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Villkor och anvisningar
ERBJUDANDET

ÅNGERTID

Styrelsen har, med stöd i bemyndigande från bolagsstämma,
den 26 januari 20201beslutat att genomföra en emission av
aktier. Minsta teckningspost är 200 aktier, motsvarande
25 000 SEK. Erbjudandet omfattar högst 64 000 aktier.
Vid full teckning i emissionen ges Bolaget ett tillskott på
8 MSEK före emissionskostnader.

De tecknare som skickar sin anmälningssedel till
Bolaget har rätt att dra tillbaka anmälan fram till och med
kl. 15:00 den 19 februari 2021. För de som tecknar via bank,
fondkommissionär eller annan förvaltare gäller förvaltarens
regler för när anmälan senast får återtas.

TECKNINGSKURS

Tilldelning av aktier kommer att beslutas av styrelsen i
Eternali. Målet med tilldelningen kommer främst vara att
skapa en bred aktieägarbas för att möjliggöra en regelbunden
och likvid handel med aktierna vid en framtida notering.
Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden
anmälan inkommit. I händelse av överteckning kan
tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad
anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Inbetalda
medel utöver teckning återsändes. Tilldelning kan vidare
komma att beslutas helt diskretionärt eller helt eller delvis
ske genom slumpmässigt urval. Utöver ovanstående kommer
Bolagets styrelse beakta investerare som särskilt kan bidra
med strategiska värden för Bolaget.

TILLDELNING

Pris per aktie är 125 SEK. Courtage utgår ej.
ANMÄLNINGSTID
Teckningstiden löper från och med den 16 januari 2021 till
och med den 19 februari 2021. Bolagets styrelse förbehåller
sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för
betalning. Eventuellt beslut om att förlänga anmälningstiden
kommer att offentliggöras senast den 19 februari 2021.
UTSPÄDNING
Befintliga aktieägare i Eternali som inte deltar i Erbjudandet
kommer att vidkänna en utspädning av sitt aktieinnehav.
Vid full teckning av Erbjudandet ökar det totala antalet aktier
i Bolaget från 1 050 399 aktier till 1 114 399 aktier, vilket
motsvarar en utspädning om 6 procent (beräknat såsom
emitterade aktier i förhållande till totalt antal aktier i Bolaget
efter registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket).

BESKED OM TILLDELNING
Beslut om tilldelning kommer fattas snarast efter avslutad
anmälningstid och besked om tilldelning erhålls i form av en
avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 26
februari 2021. Information kommer inte skickas till de som ej
tilldelats aktier.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER
Anmälan om förvärv av aktier ska ske genom ifyllande
och undertecknande av anmälningssedel samt betalning
till Bolaget. Anmälan kan även skickas elektroniskt till
Bolaget: emission@eternali.se

BETALNING
Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på
anmälningssedeln. Teckning sker dels genom att fylla i och
skicka in anmälningssedeln, dels genom direkt betalning
till ett av Bolaget uppsatt separat konto för emissionslikvid
hos Swedbank. Om enbart anmälan sker, men ej betalning,
kommer ingen tilldelning av aktier att ske. Om enbart
betalning sker, men anmälningssedeln ej når Bolaget,
kommer Bolaget att innan teckningstiden är slut gå ut med en
(1) påminnelse. Om denna inte hörsammas kommer medlen
att returneras och ingen tilldelning ske.

ANMÄLAN
Observera att anmälningssedeln är bindade efter
anmälningsperiodens utgång. Ifylld anmälningssedel ska
vara Bolaget tillhanda senast kl. 15:00 den 19 februari 2021.
Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god
tid före sista dagen i anmälningstiden. Det är endast tillåtet
att insända en (1) anmälningssedel per förvärvare. För det
fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den
senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga
tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln
tryckta texten. Den som anmäler sig för förvärv av aktier
måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan
förvaltare till vilken leverans av värdepapper kan ske. Personer
som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto
eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut
innan anmälningssedel inlämnas. Observera att detta kan ta
viss tid. Observera att den som har en depå eller konto med
specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis
investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto
(KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för
kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom
ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall
göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.
Anmälningssedel och Memorandum finns tillgängliga på
Bolagets hemsida (www.eternali.se).

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET
Snarast efter att anmälningstiden avslutats och inkomna
anmälningssedlar sammanställts kommer Bolaget att
offentliggöra utfallet av Erbjudandet på Bolagets hemsida.
Offentliggörandet är planerat att ske omkring 26 februari
2021.
RÄTT TILL UTDELNING
De aktier som emitteras till följd av Erbjudandet medför
rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts
i aktieboken hos Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den
som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen
var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda
aktieboken. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller
för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.
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TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

INFORMATION OM BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER

Värdepapperna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och
regleras enligt svensk rätt.

Den som tecknar aktier i Erbjudandet kommer att lämna
uppgifter till Bolaget. Uppgifter kan komma att lämnas
vidare till emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission som
kommer att behandla dessa i datasystem i den utsträckning
som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera
kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från
annan än den kund som behandlingen avser kan komma att
behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter
behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med
vilka Aqurat Fondkommission samarbetar. Information
om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat
Fondkommission. Aqurat Fondkommission tar även emot
begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation
kan komma att inhämtas av Aqurat Fondkommission genom
en automatisk process hos Euroclear.

AKTIEBOK
Skogsaktiebolaget Eternali är ett till Euroclear anslutet
avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om
aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress:
Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm.
EMISSIONSINSTITUT
Aktierna bokas ut i Euroclears system av Aqurat
Fondkommission till det VP-konto eller depå
som är angiven på anmälningssedeln. Att Aqurat
Fondkommission är emissionsinstitut innebär inte att
Aqurat Fondkommission betraktar den som anmäler sig för
teckning i Erbjudandet som kund.

VIKTIG INFORMATION OM LEI OCH NID

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Vid teckning av aktier måste det nationella ID:t (NID)
hämtas in för fysiska personer om personen har annat
medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap
utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från
land till land och motsvarar en nationell identifieringskod
för landet. För juridiska personer (företag) måste tecknaren
ange ett LEI (Legal Entity Identifyer). Emissionsinstitutet
kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla
obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande
av anmälningssedel i Erbjudandet bekräftas att förvärvaren
har tagit del av detta Memorandum, samt förstått riskerna
som är förknippade med en investering i de finansiella
instrumenten.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,
företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper et cetera
regleras dels av Eternalis bolagsordning, vilken återfinns i
detta Memorandum, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE
I ERBJUDANDET
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i
USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika,
Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där
deltagande förutsätter prospekt, ytterligare registrering eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte
Erbjudandet att förvärva aktier till personer eller andra med
registrerad adress i något av dessa länder.

ONLINE
Det går inte att teckna sig för Erbjudandet online.

En investering i Skogsaktiebolaget Eternali utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets
affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra
stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som står bakom bolaget samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som
överväger att köpa aktier i Eternali bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. För vidare redogörelse av riskfaktorer och för bedömningen av Bolaget och
dess aktie hänvisas till Investment Memorandum som bör studeras innan en investering sker.
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING FÖR SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI, Org.nr 559247-4976
§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Skogsaktiebolaget Eternali. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena skogsbruk, skogsindustri och bioenergi, investera direkt eller
indirekt i skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i andra skogsrelaterade företag och värdepapper
samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 800 000 stycken
och högst 3 200 000 stycken.
§ 5 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av 3–6 ledamöter.
§ 6 REVISORER
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall,
revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 7 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare, som vill deltaga på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 8 ÖPPNANDE AV STÄMMA
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess
ordförande vid stämman valts.
§ 9 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman,
Upprättande och godkännande av röstlängd,
Godkännande av dagordning,
I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
1. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och
			koncernbalansräkning,
2. b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument.
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